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కళథాసరిత్సాగ రము 

ఆఅ న భాగము. 

వేదము వెంకట రాయకా స్త్రీ ప్రణీతము. 

చం ది కాము ద ణాలయమున ముడి తము, 
(య wy Sree 

1912. 

వేదము వేంంటరాయశా త అండ్ 

4. మల్లి కేశరర సాషమిగుడి * 





మహాభిఘేక లంబకము, 
ఆకా 

౧-నవ తరంగము. 

స్ట గస్నతిన్సులం చాంచవవమున 

రాతిడియం చెవయ :నెంచు రహి నువసా 

త్యాతతి సుండా చమభు 

వాతంజుల నవమం పిఘ్ను రా "వేలు బమిముక్ 
గ 

ఆరు గోవిందకూటమంయు నగ వాహానదము. తుండగా 
౧ pee 9 

నొకనాం దతవిని అన్గాన్గుతుని ఆకాశ మార్లమున పచ్చి సంద 
రి 

రించి అమృత బఖు( జను విద్యాధ ₹శ్వరుడు ము స్నితసి నగ్న 

జగత తును7డి రి కృ0చినవాయు తెన్నుం దిలుప్రుకొొసి (ముక్కి_ 

చృకవానలసనం (ితిపూర్యకం బయునయతిథిన త్మా_గ-బు నడొని 
ఆవి 

ఛయిట్టు, విన్న సిఎ చను, “మహా అఒభూ, దవ్నుణ క్కు మలయ 

మని మహాపర్వతము గలదు. అందు ఆశ మంబున వామ దేపు( 

డని మహాముని కలండు, ఆయన నిన్నేమో పనిమూంద నచ 

టికి ఒంటరిగా రమ్మని కోరుచున్నా యస. నలువ సన్నుం బాపి 

నాదు కాను పూర్ణ మే నిన్ను రూట్ రను పా 

సీంమంటిని గదా కాన నిప్ర"ు వచ్చిర్ని. మణీ రమ్ము శీ 

ముగా ఆ మునికడికు సిదిశె పోపుడము.” 
టపా 



1809 కథాసరిత్పాగరము. లం. ౧౫ త. ౧ 

అంతట వల్లె యని నరవాహనదత్తుండు భార్యలను న్ 

లను అచటనే యుంచి తరలి నభోమార్షంబున నప్పుడ మలయా 

చలంబున కరిగి అందు వావముదేవవుహోమునిని ముడిమిచే 

పాండురత్వి మొంది ఉన్నతమూ రియె వమూంసహీనంవుం గను 

గుహూలలో మెటయుచున్న కనుపాపమణులు గలిగి వి ద్యాధ రేం 

(దరత్నములకు తావలమై వెల్లజ్ఞటాలలితుండై సాహాయ్యార్థ 

మే తెంచిన హేమా చలంబుంబోని వాసిని దర్శించి యసనడుగులకు 

నమస్క_రించెను. మునియు రాజాన 'కాతిధ్య మొసంగి యిట్లు 

వాక్రు చ్చెను;-ోనివు కాము(డను, పూర్వము దగ్గుండ వయ్యును 

రితివిూందితుస్టి చే శంభుని చే సర్వవి ద్యాధరులకును చక వర్గివిగా 

సిగ్మింపంబడనాండవు! ఈనాయా. శ మంబున క డులోంతయినణగుపహూ 

లోపల రత్నము లున్నపఫి, వానిని నేను చెప్పెదను, నిన్ర 

సాధింప్రుము. సిద్ధరత్ను నికి నికు మందర దేవుడు. జయ్యు( 

డగును. _ ల్రంనులశే ముక్క.ంటియాజ్ఞ చే నేను సి న్నిటకు 

రావించితిని.” ఇటు తెలిప యూముని సర వాహానదితొనిక రితి 

సాధనవిధానము నుపదెశిం చెను, 

అంత చకనరి సంచోపంబున గుహాం జొచ్చాను, * ౨ 

దుప్పతిల్లీన నానావిఘ్న ములను జయించి యాతం డరుగుచు షె 

ననర్టిళగ శిగర్భనంబు సేయుచు మ త్తవార జేళ్య్యదంబు ఆతనిమోాందిక 

వచ్చెను. అంత నాతంకు దానిని మొగుబున ఎడికటం బొడిచి 

సగోఆాల రెండసుగు లుంచి లగువుమెటుసి యెక్కి... కరార్చు.౧ 



గత సిదిం 1803 యాగా ధి 

డెను. “బళి! మహాగజరత్నము చక్రవగికి నికు సిద్ధించినది" 

అని తత్కాలా-బున గుహామధ్యంబున సశరీఠర వాణి వినబడెను 

అనంతరము ఆత(శు నాగం దసద్భశ మయిన కత్తి నొకటిం 

గాంచి చకవర్ని త్యలమీ కీల్డడంబో లె దానిని కేలం గొనియెను. 

“బ9! నికు ఖడ్లరత్న ము సిస్ధిందినది' అని యప్పుడు గుహలో 

అశరీరవాణి వినంబడియెను. అనంతర నూతండు ఆగుహూలో 

చందిశారత్న మును, కామినరత్న మును, విధ్వంసిని యను సేగి 

విద్యాగత్నంబును, సాధిం చెను, ఇబ్బంగిని కొలను గందవు 

(మాను అని మున్ను సేక్కొన్న యా గెండురత్న ంబులశో 

గాడ పు రత్న ములను పని వేళ తోడ్సమవానిని మాహాత్స్య 

మొసుగువానిని నరవాహనద త్సుండు సాధించెను. అంత నత(డు 

గుహ సెలువడి బావ దేవమహర్షి ౧ గాంచి సర్వము సద్ధించిన 

దని శోలి,పెను. అంతట ముని [పతిమెయి చకన రికో 

మహాచకవరరిరత్నము లెల్ల నికు సి్ధించినవి. ఇంక “వగ 
499 

/ ము కైలాసము నుత్తరపార్శ (మందున్న .మా మందగ 
, కీ ళ్, a iD స న్ . 

దేవుని గాలువుము.  ఇరుపజ్జలమహాచకవ ర్వి లవ్మిని అనుభవిం 
ఫుము" అని పలిశిను. 

అంత నాతనికి నమస్క_రంచి చృకనర్శి అమృత పభు 

ఎనో మింటిదారిం దగలినవాం డె గోవిందరూటమందు తన 

య_త్త మహాపభావురాలు ధనవతి శాచుచున్న తనవీడిదలం 

చేరెను, అందు తన రాణివాసంబులును మంతులును విది 



1804. కథాసరిత్సాగరము, లం, ౧౫ త, ౧. 

ధశేందులును తనదారినే ఎదురుసూచుచుండి తనరాకకు 

కరము సంశోషంబునం చజేలికి, - అంతటం గూర్చుండ్నవాం డై 

చకవర్శి వా రకుగగా వామదేవమహర్షి దర్శనంబును గుహ 

(పవెశంబును రత్న సిద్ధియు వర్ణించెను. అంత దివ్వ శూర్య 

వాదన విద్యాధరీన_ర్తన పానగోష భూయిసష్టంబుగా మాహాూరా 

త్సవం ఛాయను, 

మజటునాంను కూర గహములు న త్రుస్థానమందును 

సామ్య(గ హాంబులు కంటక్షస్థాన ౦బుల-దును గలిగి సర్యాన్య సంప 

త్పేంపన్నంబయి తనకు బుద్ధి పదం బైన శుభ లగ్న ౯బున కృత 

మంగ ళుండయి చక్రవర్తి శంభుద త్తం బయిన యా బహ్మానిర్మిత 

పద్మవిమానం బెక్కి మందర దేష..యార్థము సపైన్యుం డై 

అంతఃవురంబులతో నభోమాగ్షంబున' ,యలుదేణను. ఇతని 

చుట్టును దళనాయి హరిశిఖుని యాన శిబడి భక్తులు భీతులు 

గంధర్వ రాజ విద్యాధ రాధివులు నడచీరి. చాసిని య, = త్త 

ధనవతితోయహాడ చండసింహుండునుు వీరుడు వింగళగా. భి 

రుకునుు అశ్ల్లే బలాఢ్యుం ఉజడావెయుపథుండును, విద్యుత్పుంజుం 

డును, అమితగతియు, కాలకూటపతియు, మహాదంష్షూనితోం 

గూడ మందరుండును, రాజు తు) అమృత పభుండున్యు 

సాగరదత్తునితోంగూడ వీరుడు “చి తాంగదుండును, ఏీరును 

ఇంక గరిముండుని య్మాశితు జు. యితరవిద్యాధ శేశ్వరు 

లును ఎల్ల వారును తనుతమబతెకెటుఖణోోడ అవిజిగీవునితోం 



తి నీర గు వాం 1805 
యి 

గూడ నడచిరి® ఆసమయంబున ఆకసమెల్ల నితసిసేనచే చాటు 

పడంగా (వొద్దు ఇతని తేజంబునకు తన లేజము ఉిల్పడిన లజ్జ 

చేతనుంబోల ఎటనో డాగిపోయెను, దేనర్షి సమనాయసుసే 

వితంబయిన మానససరోవరమును దాంటి నాక స్రీ లలో ద్యా 

నం బయిన గండ బంబును దాంటి చకవ రి గి pl 

యన స్ఫటిక ధవళం బయిన కె లాసమహిధరంబుకడ సిలిచెను, 

అచట వేలువుకేటిదరిని కూర్చున్న నరవాహనదళత్తు 

నిశో మాదరుంకు (పణయబంథుర ంబుగా సి ల్లుని యె; దేవా, 

ఇచటనే మందాకినిగ ట్టున నిలువవలయును. ఈ కైలాసమును 

ఉల్ల ఘించుట శుభముకాదు. హరుని నివాసమును దీనిని పె 

దాంటనయెతకల ప ౯కే విద్యలు నశించును, దీని యు తేర 

సార్భ మునకు (త్ గుహూదారిని పోవలయును, దానిని చేన 

కం డను రాజు కాచుచున్నా ను, అత(కు కడు దీనుస 

గాయ ఆతని నె నొర్వక పోవ(దరము గాదు.” ఇట్లు మందరు6శు 

పంకా ధననతియు ననుమోదింపంగా నరవాహానదత్తుడు 

ఆదిన ముచ్చటే నిలిచెను. చేవమాయననికి సామపూర్వక ంబుగా 

దూతం బంపెను. ఆత(డు మంచిమాటల సరకుగొనక ఇతని 

శాసనమును తిరస్క_రించెను. మబజునాండు చకవర్తి తన 

రాజులు యుద్ నన్నా హంఘున తమతమబలంబులశో సిద్ధపడి 

వెంటరా నాదేవమాయునిమఘోాందికి దాడివెడ లెను. దాని నెణీంగి 

దేవమాయుండును. వరాహ వజముస్ట్రి (ప్రభృతి బహురాజసమ 



1806 కథాసరిత్సాగరము. లం, ౧౫ త, ౧. 

న్వితుం డై సేనాసనాథుం గై లేచి నచ్చి చకవ రి నెదుర్కొ_ 

నెను. అంతట సనిరువాగుం దలపడంగా నావంగకొం-డయందు 

నురసంఘాతవిమానఘటలు నింగిం గోము, రోచ్చినతలకాయ 

మొ తంవువడగండజడు లడ లిడ, పీరగరారవంబులు సెల్లు 
ఎం ౧ జై ట్ 

మోజు, ఘోరతరం బయిన కలనివాన కాజు (పవర్షిల్లెను, దేన 

మాయునిద ళ వాయి నగ యోధుని వనరాహుని చండసిం' గుండు 

కూల్పుట య ఒము గాదు, మణీ డేనమాయునే యవమూాయుండు 

నరవాహనదత్తుండు పోర మోంయుల సోలించి కట్టి తెచ్చుట 

చితము. వాయు కటయుంబడయగానే వాసిమొన న జముస్లీ మహో 
లు ల 

చాహు తక్ష్యదం స్టాది మహారథులతోయాడ పజీగిపా జను, 

అంత వేలూలు ఒశిబళి యన ఎల్ల వారును విజ యార్టి తు చక్ర 

న_ర్జిం గొనియాడిరి. అనంతరము ఆమహాపభువు కట్టు 3 

'తేంబడి యెదుట నిల్పంబడినయాదేవమాయుని ఓదార్చి కనిక 

బున కట్లు విడిపించెను. చా హుజితు(డు చేవమూయుండును వజ 

ముష్ట్యానిసిజాను చరులతోో గూడం బణతు(డై చకన క 1 
రి (౧ ఎలి 

నమును శిరమున (గహించెను, అంతట పోరు ముగిసి 

యూదినము కిడిన:గా ముజునాంయ (పాతఃకాలమున ఓలగంబున 

; గుమి, పే త నడు ౧బున చక్రన్నర్షి (త్రిశిర్షగు (పవే కెచ్చచేత నడుగ (గా వార్శ పంబు ౦0 

గొలుచుచున్న దేనమాయుండు తచ్చర్మితంబు నిట్లు నక్కా 

శం చను, 



(తిశీప౯ా గుపోమ్నా యము. 1807 

దేవా, పూర్ణము కైలాసంబు నుత్తరదవ్సీణ పార్శ § 

ములు రెండును వెవ్వేజుగా నిద్దజుచ|క్రవర్ఫుల్మ కింద విద్యాధ 
ర్మాశితంబులై యుడినవి, ఇట్లుండ బుపుభుం డను నాతండు 

తపంబున శివుని మెప్పించి శెండు పార్భ్యంబులకును తా 

నొక్కండి చ్యకవర్తిగా వర మొదెను, ఆతం ఊొకప్పుకు 

ఉ తర్గపార్ళ (మునకు జనుట_కె చైలాసమును పెగా దాట 

బోయినవాం డై |క్రిందిహరుని |కోధి బునం జేసి విద్వలు పోయి 

లంగూ లెను. అుతట బుపభుండు వెండియు ఘూరతపంబు 

సల్సి హారునికరుణ వడిసి మునుపటివ లనే యిరుపజ్జ్ఞలకు- జక 

వ గిగా నరమొది యి ట్లని విన్న వించుకొ నెరు.' దేవదేవా, 

మాకు కైలాసోల్లంఘన మేమో లే దాయెను, మటి యేదారిని 

చే నిరువార్ని ( ఎబులరును చ్మక్రన_ర్టిని కాలను.’ అంతట 

ఎనాక పాణి బుపుభుని కు _త్తరదిగ్గమనార్థిము కె లాసంబు 

నగు దొలిది గొప్పగుహాపథం 'బేర్చణీ చెరు. అట్లు గం ధిపడ్ 

కెలానుయ దుఃఖతుం క వరిమేశ్వెరునితో సిటు విన్నవించి 
కొనియెను. స్వామీ, ఈనాయు త్తర భాగము మనుష్యుల 

కగమ్యు మయి యుడినది. ఇవు డీగుహూచేత వారికి సయితము 

గమ్యుమైనది. దేవ్యా నామర్యాద యెప్పటియశ్లే భంగపడ 

కుంశునట్లుగా కావింవుము" కై లాను డిబ్లు 'మొజి యిడు 

కొనంగా మహాశ్వరుంయ గుహూలో కావలిగా దిగ్గజములను 

చూవువిసంవుంవాంప జేండ్రను, గుహ్యకులను ఉంచెను, దాని 



1808 కథాసగరితౌాగరము లం, ౧౫ త, గ 

దవీణద్వారమున వముహావమూయు6 డను వి ద్యాధ రేశ్వరుని 

ఉత్తర ద్వారమున చండిక నపరాజితను కాళ రాతిని కానలి 

యు చెను. ఇట్లు గుహను రఖీంచి న ౧కరుండు మహారత్న 

ములను సృజించి యీ .వ్యనస్థ యేర్చటీ చెను. “సిద్ధరత్ను 

₹ న చక్రవర్తి ఈయిరుపజ్డలకుం జన నేర్చును. వేల్పులకును 

దమ భార్యలకును తద్దూతలకును ఈదారి గ మ్య మగును. ఆచ క్ర 

వ_గయనుమతి గల యు_త్తరపార్ళ షాపు రాజులకును ఈచదారి 

గమ్య మగును, తక్కౌ రులకుం గాదు. ఇట్లు శంభుః డానతీ 

యంగా బుపభకుండు చకవ గిపద మనుభవించుచుడి గ ర్వాతి 

శేక్షంబుస దేవతలతో పోరు వెట్టుకొని ఇందునివజాయుధంవు 

(వేటున మడ్సెను. (పభూ, ఇద యో తిశీర్ణ్ష గుహా మ్నాయము 

మిముబో-ట్లకుం గాని ఒరులకు ఈగుహూ గొరశరానిది. కాల 

(కమాబున గుహాద్యారరత్షు కుం డగునామహామాయుని న 

సంబున చేవమాయు(డిను నేను జని ంచితిని, “విద్యాధరులలో 

సీయ పుట్టినాయ్క పోర నరులకు గెలున నలవి గాడు, పని 

గలుచువాండు ఇట చకవ ర్భి కాగలడు, అతిండు పనికి. దొర 

యగును అపభువును ఏండు కొలువవలసినవాండు” ఇ ట్లసి 

నావుట్టినతతని దివ్యవాణి పలికెను. అట్టినన్ను నీవు జయించి 

తిని నివు సిద్ధరత్ను (డవు (పథావసంపన్ను (జవ, క లాసంబు 

నిరపార్శ్యములకు జ కవ రివ్ మాదొరక్రు. కాన ఈతిశ్ర్ష 

గుహను కడిచి కడమళ త్రువుల జయింప్రము*. = 



(తినీ పకా గుహామ్నా యము, 1809 

అంతట చృకనరి “మంచిది, పోవుడము, ఈఊఈదినము 

గుహావాశిట నుందము, చెల్లవాజినంత సంవధానము సంతి 

కించుకొని గుహం జొ తము, అని పలికి రాజు లందఅనోనుం 

దరలి వెంటనే (తిశీర్ణ గుహాద్య్వారంబున వికిసెను. _ సూర్య 

చం దులు చేక వెబుగుబేని లోంతుంగడుపుతో నాగుహా 

(పళియశకాలంపు( 'బ్బెంకటుల వుఖినిల్లో యనం దోంతెం చెను. 

మజటునా(డు ఆగుహను పూజించి నరవాహనదతుండు విమాన 

గతుంగె డై లెలంచినమా| తౌన నచ్చినయాస దత్న బులు తోడుగా 

సుర వారుడే (ప వెశిం చెను. వీకటులను చం దికారత్న ముల 

చేతను పాములమాసువిషాబును చుందనంబు చేతను, దిగ్గజ 

ములను హ_న్ఫిగత్నము చేతను, గుహవ్యూకులను ఖవ్దరత్నిము 

చేతను ఇతరవిఘ్ను ముల నితరరత్నములచెతను, తొల 

(దోస దళంబులనో. గూడ గుహం గడచి యు_త్తర ద్వారం 

బున వెలునడ్ియెను. అకు గుహాగర్భమును-డి వెలువడి మహో 

రాజు వెండి పుట్టువు లేని జీవుల బోశకాంతరంబుంబోని యా 

శకులాసో ల గాంశారు. * బళిబలి! రత్న పభావ 

(వా_స్తమాహాల్మే వ్ట్ంబున చివ నిన గుహం గడిచితివి 

అని యాసమయంబున మింట వాక్కు. విశంాబడియెరు, 

అంతట ధనవతీదేవమాయులు (పభువ్రుత్' నిట్లు విన్న 

వి-చిరి.__* దెనా, ఇట ఆకర మా? దెప్పుపును కాళ రాతి 

సన్నిహిత మై యుండును. ఈమెకు పూర్వము అమృుతమథ నావ 
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సరంబున అమృతహరణోద్యుక్తుల దానవేందులం జీల్చుటై. 

విస్తుదెవుండు వుట్రించినాండు. యథ * కులు మిముబోంట్లు దక్క 

దకొ్క_రు. 'డెవ్వండును ఈగుహాం గడవకుండునట్టు ఈమె నిచట 

శంభు దేవుడు కానలి యుంచినాంకు, నీవు చృక్ర్షవ_ర్రివి సిద్ధ 

రొత్ను (డవు దీనిం గడచితివి. కాన నివు డీముం బూజింవుము, 

పూజించిన నీమె విజయ మిచ్చును.* ఇటు ధనవతిదేవమా 

యులు నరవాహనదత్తునితో వెవ్పినయ త్తటీని పగలు తుది 

మును. అంతం 7 లాసో త్తరసానువులు సంధ్యా రాగ రం > 

బులె వెంటనే రానున్న పోకినెత్తుటిచల్లులాటమును సూచిం 

చున ట్లూ ప్పెను. గుహాగర్భంబున తెన్ను సరకుసేయనితడీషగ 

చేతనో యన నాతనిబలమును చీశటిమొ త్రను శెక్కొ_ని 

ఐవాదివికొనెను, తన్నుం బూజింపమిం గలిగిన కాళర్మాతి పగ 

ములకలో యన భూత బేతాళ డాకినీ ఫేరుకంబులు మేట 

లాడం దొడంగినవి. తముణములో నాదళ మెల్ల నిదుర పోయినట్టు 

అంతట ని శ్చేష్టం ఇచాయెను. నర వాహనదత్తు. డొక్క_రుండు 

మూతను ఆమోహంబుపాలు గాలేదు. అంత నాతండాయి 

శుమ పూజింపమికిం గినిసిన కాళి రా తివిజ్బంభితం బని యూ 

హీంచి నుడివుష్పుంబుల నిట్టు పూజంపం దొడరాను “న్రన్హ్బ 

కముదాశ సంచకించు నేర్చ౭వి, (పణవస్వరూపవు, సీపు [పాణ 

న్ కివి జంతున్రల (బపికించు దానవు, నికు నమస్కారము! ఎను 

పోతు గొంతు నెత్తుటయోాడిక లోడుచున్న ము మ్మొనవాలు మొన 



యుద ము 1811 
థి 

లచే ముళల్లోకముల నూజఆడించిన దుగ్గాదేసీ, నీకు నమస్కారము. 

శీల రురురుధిరంబు నించిన వునుకం |దిస్పుచు నర్షించు నీవు 
(తిజగదతూప్మాతంబుతోడనుంబో లె 'వెలుంగుదువు. కాళ రాతి 

వయ్యును భవ పయా నివ్ర యై కంటివెలుంగు దివ్యెత్ డి 

కపాలంబున- జేసి చేతికపాలంబునం చేసి సూర్యచం దస నాథ 

వుంబోలె నగపకుదువు.' ఇట్టు నుతించినను కాళరాత్రి తుష్టి( 

జందికున్న "తట చ్మకన_ర్చి తనతలయీ బలిగా నామె నర్చింప 

వొ.'ాకొనియ. అంత నామ మాత:కు దూసికొన్న క్త 

గేలం బ్య “ఫుతాా, సాహసము సేయకు. నీరునికి నీకు నేను 

సిద్ధించితిని, నిస్క_ థావారము ఎప్పటియట్ల తెలివి బొందును, 

జయ మొదుము. ' అని నినారించెను, తశ్భ ఇమే నిదుర మే 

ల్మా-ంచిన కె వడి నావళ మెల్ల (వకృృతిం బూవ సను, అంతట 

భాం్యలును మిళ్ళుంలును విద్యాధ ₹శ్వరులును ఎల్ల వారును 

చక కవ (సభినముం బొగ డర. 

Ss చకకని ఆహం పానాద్యా నన శ్యగ [కీయల 

సింగ కంచి యా తియావను నతయాముబోలం గడ కును, 

వెల్లవాజీనంతట కాళ రాతి బూజించి అటనుడె తెరలి న 

బాగంబున తమదారి సరిక ట్రయున్న విద్యాధరుని భామని ఖుని 

గూర్చి నడి చెను. మంగర దేవుని |పథధాను( డయిన యాఢథూము 

నిఖునిశో నటం గబ్లిన పోరి నే మని వర్ఫాాపనచ్చును. చద లల్ల 

కత్తు లాయెన్కు నేలయె్ల తూగులతలకాయ లాయెను, శబ 
ర 
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మెల్ల కొట్టుక్"ట్రుమను పలు కాయెను, అాదు బలాత్కౌా రంబున 

త క. కట్టంబడి తేబడయా చకకని రి యాతేని సన్తూ 

ని-చి తన స స [గ పిాంపం జేసి శా తభూముశిఖో దేశం 

జయి య బైంధనంబు క్రియ నున్న యాత నిప క్ర ణమునందూ 

ఆదినము విడి 

మటునాయు చకవ_ 6 తనరాకను విని మందర దేవుండు 

తనశోేం బోరవచ్చుచున్నా. డని వేగులవలన నెజ్-గినవాం గె 

ఆమాయివి ద్యాధ చేశ్వరులనా 6 గూడ నాతనిమోందిక్ తాను 

విజయాగ్గము కృతినిశ్చయుం గె నడ జెంచెను ఇంచుక నడవ 

గానే మోల మందర బెవుని దళము బహురాజగ ణపూర్తా బై 

నస తీకయుండం గని చృకన రి తానును తెనదంసును 

(శ ణివూ వ్యూహ" బు రెచియిాచి యాతని బలముమాంఏకి నడు 

కొని పోయెను, అతి (పభయ7బున మట్టుమోాత "లేచిన కడలి' 

'నెఖికలుబోసి యయ్యిరుబలబులకును పెనకువ- దొరక 

కొనెను. చాడసింహాదిమహారథు లీ పక్క_ను కాంచనదంష్టా 

రూ ల్నాపక్కను పోర దొడంగిరి. అంతట ముభ్లోకములుం 

(గక్కాదల కులాచలాబు లూటావ సం్టగాముబు _పళియకాల' 

మూరనత బో యనా జలెయచుండెను. అఫ్రుడు ౨లాసము' 

ధూం నోణితకుంకుమల చే నెక పజ్జ నెజనై ఇరడనకు జ భూతి. 

శ్నేతంబై గారీశుని చుదంబున TT 'ఖద్దపట్టం 

బుల నుదయించిన పెరు, i 
ఆ 

సూ ర్యబంబ బుల వెలుగులు 



యుద ము. 1818 
లు 

మూవ ంజులుగాలో నిక్కు_వాబుగా నాకలను భూరులపాలి(€క్షి 

(పళయకాలాబ యాయెను. ఆ ము మెకినో దీన నూహింప 

వచ్చును. ఎ ట్లన దేవానుర యుద్గములు సూచిన నారదానులు 

సయితము చాచి గని యబ్బుం పోయినాదు, వ్రు విజృ భి” 

చిన యాఘూరిరణాబున కాంచనదింము ౩ కతి బెట్టైదిం జయిన 

సదతో చ-డసింహుని త్తికంబునీ నడిచెను. ఆ|జేటునకు తెన 

ముప రపు పం హోటలు నట వ ద్యాబల 

బున ఇరుబల-బులను 4 "స్చేవనుబులు గావిాచన మెం 

ఈనలన చిన్నరి నననావానదత్తుయును ఆవలన మందర దేవుం 

శును మా(తిము సచేశనులుగా నిలిచిరి అవువు లోకన-హోర 

వత్స నాధినవతిని కుపితెం గాంచి వేల్పులు సయితము భయషడి 

దిక్కా మొగము లెరి. అప్రుు ఓకీస7గానవిని చృక వరిని నవ వా 

హానదత్తుం గాంచి వ శెదు సకం యాతసి 

మాడయాకిం బట కోంచెను. నరవాహాన కనును విమానము 

డిని ఖస్షరత్న బు దూూసికొని స వాసు గెదురొి 

యను. మాయాబలాబున జణుప నెంచి మందర బేవుం3స తన 

విద్యా వభానంబుస మదవు టఅెనుంగురూవు గై కొనెను. దానిం 

గని నరవాహానడత్తుడు తన విద్యాతిశయ)బు నెంవి ఘోర 

దూప వుయిన మజాోసింహ*- ఛాయెను, తిటాలున ఏన ర బన 

ణు ఏనుణగురూోూపు మానయణగా నర వాహనదత్తుండు సింగ ంఫ్రురూప 

మును విడిచెను, నిజరూపంబులనే ఇరువుుకును పోర్తుపూరం 
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బుగనేశను. ఇరువురును నానావిచి తకరణులు అంగహార కియా 

యుతులు మండల్యాగధరులు నై నాట్య మాడుచున్న భంగిం 

జెల-గిరి అంతలో నరనాహనదత్తుయ కరణయు క్షిచే ముదర 

దేవుని చేతిక త్తిని సామోొజ్ఞయాబునుం బోలె నొడిసి హూరిం చెను. 

కటిం గోబటుపోయి మందర దేవు నురియా; గొని ఇ కొనగా 

జకన ర దానిని సయితము తటాలున హారించను. అాతటా 

నెదువులేక ఛాహువ్రులతోనే పోరుచున్న మందరదేవుని చక 
వ_ర్షి ఒసుప్రన మడమల) దన్ని గేలం గూల్చిను. చకెన రి పగ 

తునిజూమ్యనం గా లుంచ్చి జుట్టుపట్టి తల నబుక నుంకి-చునంత 

లో మందరబేవి యనుపేరిటి కగ్య మందర దేవుని చెల్లెలు వచ్చి 

“రాజ్యా నిన్ను తపోవనములోం గాంచి నాభ రృనుగా కల్పించు 

కొటిని కావున నాయన్నను నిజావమజందిని చంపకుముం 

అని వేండి నినారిచెను, . ఇ ట్రానుందరి పల్క_లా ధీరుడు 

హారాజు జతలజ్ఞితు నమాదరడేవుని వదలి యి ట్రనియె;_ 

“సిన్ను నే వదలినాండను, విద్యాధి శెశ్వరా, పీకు దీన లజ్జ వల 

వదు, బనరంబున శూరులకు జయపరాజయ-బులు చపలంబులు 

గదా మందరదేవుం డిట్లు తరము పల్కెను; యుద్ధమున 

ఇంతిచే రశ్నీతుండ నైన నాజీఏిత మేమి జీవితము ! నేను 

అటవిలో నున్న నాతిండికడం కేశా తపన్సుచేసికొనియెద, నివే 

యిట నుభయ వేద్యర్గచక్రన రివిగా విరి ౦పంబడిటివి. ఈవిపు 

యమును నాకు మున్నే మాతండడి సూచించియండేను.' ఇట్లు 
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పల్కి. మాననంతుండు ముదరదేవుండు తం డికడకు తపోనన 

మున శేగాను. 

అనవ్ఫడు మింటనుండి వేల్పులు “బల్లి ఇ9! మహాచకవర్తీ 

శ తువుల నెల్లర 7లిచితివి. సామాజ్య మలనరించికొాంటివి." 

అని కొనియాడికి. మందరబేవుండు పోంగానే ధనవతి తనతన 

యునికి చండసింహునికిి ఇరుసేనలకును వెండి హైతన్యం భాసంగి 

నది. అంతట నిదుర మేల్కా-ంచినట్టు లేచి శ (తువు పరాజితుం 

డాయ నని యెత్ంగి యందటును సచివ పభృతులు నరవాహాన 

దత్తు నభినండించిరి. కాంచనదంసు (డు అకోకకు(దు రక 

యుండు కాలజిహ్వూండును లోనుగాం గల రాజులు మందర దేవుని 

పత.మువారు నరవాహనదత్తునిశాసనము నందుకొనికి, గాంచ 

నదంస్షు,౦ గన్న 6తనే మున్ను తా నాతనివలనం దిన్న గద వేటు 

జ్జియె చండసింహుండు కోపంబున క త్తిం బిడికిటం బట్టి జళి 

వీంపసాగాను. “వత్సా, పో రయిపోయినది పోర నిను గెలునం 

గలవా. డెవడు కలండు* నే నప్రుకు ఉభయబలక్షయమును 

తవ్చీంచుటనై యు క్రిచేసి మాయపన్నితిని. అని పలికి ధనవతి 

తన కుమారునికోపమును శాంతపజిచి తనసిద్ధి చేత నరవాహాన 

ద_త్తచకవ_క్లిసమేతముగా సకలబలమును సంతోష పెక్స్పైను. 

ఇవ్వడువున తనమం| తివర్లమున కపాయము లేక తనకు జితనత 

పలాయిత వై 6ఏరం బగు సం గామవ్యతిక రంబువలన న ర్య్వాచలో 

_త్తీర పార్శ్ర రాజ్యము లభింపంగా నరవాహనదత్తుంయ పరమా 
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నందభరితుం 2 విజయదుందుభులు | మోంగుచుండ విద్యాధర 

సుందరుల యాటపాటలు మిం-చచు-చుంద (వీ యాసచినసంగతుం డై 

రాజే దబృ్బందసమన్ని తుం డయ వైరుల (చుతాషంబుం బోలె 

మధువు (దావుచు నాదినము క 3 పెను. 

లన తరంగ 

తనలా 

ఆమజునాండు చకనర్తి నరవాహనదతుంయ కైలాసం 

వుజజీయనుండి రాణునతో తరలి, కాంచనదంప్టుోండు ముందు 

నకుచుచు దారి సూప, మందిర దేవుని రాజధాని వివులప్రురము 

నకుం బోయెను. పొడవైన బంగారు పాకారంవుం బ బెంవునం చేసి 

శెలాసంబును గారవింప వచ్చన మేరువో యన నున్న యయప్పు 

రంబు” గని అతిగంభీరంబును అచ్యుత శ రాజమానంబును అనం 

తరత్ని సిలయంబునై సిస్తోయసాగరయు పగిది నున్న యద్రా 

నం జొచ్చి యాస్థానంబున, విద్యాధర రాజపరినృతు(డై చక 

ని కూర్పు డెను. అంత నాతనికడకు అంతిప్రురిముదుసళ్లు 

నచ్చి: “దేవా మందరచేవుండు నీకు నోడి యటవి కే/టం 

జేసి యాతనిదేవేరలు అగ్ని ప్రవేశము సేయ నున్నారు. విని 

యైన దొర కే యొబజుకిి అని విన్ననించిరి, అంతట చకనర్హి 

అరాణినాసములను మరణమునుండి వారించి వారికి నివాసాదు 

తొసంగి చెల్లెండనుం బోలె కాపాడెను.అట్లు చెతచేత నాచ క 
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వ యావిద్యాధ రాధిశ నర్షము నెల్ల _పేముడిసంకెల నై చెను 
ఆ ౧ ౧౧ షా 

కృతసుంగై యమితగతికి మున్న యు దేశించియున్న | 'పకారము 
న దె 

మందర దేన్నిని రాజ్యమునకు (పభువ్రలా పట్టాభి పేక మొనర్చెను. 

తనయందు భక్తుడై జనదా(టని యాయమితగతికి మందర 

'దేవనిపతు.వు రాజుల నిచ్చి వసెను, సకుదినంబులు అచ్చట మహ 

దికామండితేంబు లయిన యుద్యానంబులయందు [కొ త పెండి 
ఫె z ఒం ర 
కూతు రగు కై లాసో తరసార్భ్ళ ్ వలవ్మ్కవుంగిటం గడపను; 

ము నరవాహనదతుండు ఉభయ వేద్యర్ల చ, క వరిత్యముం 
ఇ a భం నీధి C బావి సా 

భొందియు తినివిం జెందక అధిశేమ్బునై మతులు నల దిని 

వారించినను వినక ఆరిక్కు_న నున్నయలంహనీయమేరుభాూము 

లను దేనతాశ్రయుబులను జయింవం గోరి పోవ సమక సును, 

క డుం బరిగినవా.రై "వెలుంగుచు తేజను(లు డావానలుబులు 

వోలె విశేషముం బాండక యూంకుండరు. అంత నారదుండు 

నరవాహనదతునికడ కేణెంచి యాతని కిట్లు బోధించెను. 
“రానా సితిజునికి సే కేమి యికగియ స్థానోద్య మము కలిగినది 

Ey లు ఛి 
గశ్వాతిోేకంబున న సాధ్య మందుం (బైన రిలువాండు కె లాసము 

జ a —-_0 C౧ ఎ 

బెకలింపం గడంగిన దశళాన్యున్నికె నడి పరాభనము నొోదును, 

మేరువు సూర్యచంద్రుల కేనియు దాటరాదు గదా. సికు శం 

భుండు విద్యాధేం దత నెసంగెం గాని నుశేందతి నెసం౫ లేదు 

గదా. విన్యాధరుల భూమి హమనంతము, దానిని సివు జయింపనే 

జయించితివి, జేనభూమి యగు మేరుననందు ని కేమి పని? కావున 
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ఈ చెడుపట్టుదల మానుము. మణి మందర దేవునితం డి యకంపన 

నామభేయుండు అడవిలోతపంబు సేయుచున్నా(డు గదా, 

పోయి యాతని దర్శంవుము. నికు మె లగును. ? నారదమహాో 

ముని యిట్లు పలుకగా నరహనదతు డంగీకోకించెను. అంత 

నాతని ఏీడొ-ని ముని ని జేచ్చం జనియెను. 

మ ఈద ఈ అ పః 

చకవనర్రియు న నారదునిచే నివారితుండై 

చేనమాయునినలన విన్న బుపుభుని నాశమును స కించుకొని 
ఆల్ 

ఆయుద్య మము వదలినహాం = రాజర్షి ని అకంపనుం గనువాండై 
రూజు 

పద్శాసనోపవిష్టులె యోగసిష్టు లై నబహ్మర్దులచేం బరివృతమై 

(బహ్మలోకంబుం బురణించుచున్న యాతని తపోననమునర్తు- 

జనియెను. అందు మహావృకీంబుంబో లె స నారాజును 

జటానల్క_లభారి నకంపనుని మునిజన్నాశితుని దర్శించి సమా 

వీంచి యకుగుల శకెరగాను, రాజరి యు నాతని నాలిథ్యంబున 

సత్కరించి ఇట్లు హెచ్చరించెను..__* రాజా, నీ ఏీయ్మాశమం 

బునకు వచ్చుట మంచిపని, ఉల్లంఘించి పోయి యుందువేని 

సిన్నుమహరులు శవించియుందుకు.' ఇ టారాజరి చకవర్తితోం 
రిం ౧౧ oo యటి 

బలుకుచున్న యవసరంబున నచటనే తపోవనంబున ముసి 

(వత మవలంబించియున్న మందర దేవుడు చెల్రెలు మందార 

వతితోయాడ తండికడ శీతెంచెను. ఆతని నరవాహనదత్తుండు: 

కంఠాలింగనంబు సేసి గారవించెను. జితశాంతు లగు పగతుర 
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యందు ధీరులకు నెయ్య మే శోభిల్రును. అట్టు అన్న తోంహాడ. 

వచ్చినమందరదేవిం గాంచి అకంపనరాజర్షి చకన 86తో నిట్ల 
నియె?__* రాజూ ఈకన్య నాకొమారిత, శేరు మందరచేవి, చక 

వ6ికి దేవి యగు నని దిన్యవాణి చెప్పియున్నది. కావున నిక్కు 

వూరిని నీకు నే నిచ్చితిని, పెండ్లికమ్ము, ' రాజర్షి యిట్లు పలుక లా 

కూంతు రు వ్యాకుచ్చెను;__ోఇట నాచెలబులు వరకన్యకలు 

నలువ్రరు కలరు, కాంచనడంషప్లుోనికొమారిత కనక్రవతి యొక చై. 

కాళజిహ్యునికూంతురు కలావతి రెండనది, మూడవది దీర్ణ 

డంస్లనికూతురు (నుత యనుచేరిది నాలవది పోతరాజు 

నాతజ యంబర పభ, వ్ళు విద్యాధ ₹౦ దక న్యలు. పరిశో నే 

నేనవదానను. మే మేవురమును |డిమరుచు మున్ను తపోవనం 

బున నార్యవుత్తు) నితనిం గని బాళినొని ఒుడొరుువో నిట్లు 

సమయము కాపించితిమి, “ఈయనను మన మెల్ల నొక్కు-మృడినే 

భ రం జేసికొనవలయును, మనలో నెవ్వత యెని మూతని. 

వెటుగా వివాహ మగునేని దానిని గూర్చి కడమవారము తత్త 

ణము (ప్రాణత్యాగము చేయనలసీనది” అని. కానన ఆసఖుల 

తోంగాక వేటుగా నాకు వివావాము యు_క్షముగాదు. మము 

బోంట్లు సత్యము నెట్లుల్లంఘీంతురు.” ఇ ట్లాపోడ పలుకగా 

అమెతండి యకంపనుండు ఆక న్యలతండులగు విద్యాధ "రే్య్యదుల 

నల్వురను రావించి వృతాంతము తేలిపెను. వారును ధన్యుల 

మెతి మని సంతసించి తత్త ణంబ తమకూ:తుల నచటికి రావిం. 
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చిక. అంత మందర దేవిందొగి యాయేవృరను విద్యాధరకన్య 

కలను [కమంబుగా నరవాహనదత్తుండు వివాహమాడెను. 

వారిశోలహాడ సెక్కుదినము లచ్చటన విభనో త్తరంబుగా 

నుత్సేన మనుభవించుచు నూండుసంజలయ-దును బుషుల 

దర్శించి _మొక్కు-చుం గడ పెను. 

అంత నకంపను. డాతనితో శాక్య్మా మహాభిపేకము 

కాొఆజకు ఇవును బుపుభాదికి వొమ్యు” లని హాచ్చ్రరింపలా న 

చూయుుమును “దేవ్యా నీ నశ్లే చేయవలయును, బుహభశకాది 

పూర్వ్ణచ క్రవర్లు లెల్ల నటనే యభిపేకెముందికి.” అని విన్న 

వించెను. ఆమాట విని సమాపంబుననున్న మందర్మా దినే 

యభిషపేకము మే లని హరిశిఖుయ పబుకంగ్శా ఆకాశము 

నుండి యిట్టి వాక్కు వినంబడియెను;_* పూర్వచ్మకనర్తు 

లెల్ల మహాఖిపే.కమును బుపష భ పర్వతమే కావించికొనిరి, 

నీవును అందులై యటకే పొమ్ము ఏలన నది సిద్దపదము 

నుమా €) దివ్య బాగ యిక పలుకగా విని నరవాహాన 

దత్తుడు ఆక ంపనాదిమహార్గులకు నమస్క_క౨చి మంచిదినం 

బున నటనుండి తరలి యమితేగకి కముఖ సిఖల విద్యాధ 

ేథసమన్వితుం డై యూ తిశీర్ణగుహ యు_త్తరద్యార బు జారి అట 

కాళ రాతిని పూజించి యాద్యారంబునం జొచ్చి దవీణ ద్య్యారం 

బున నెలువజెను, అనంతరము సేనలతోలహాడ జేవమూయుని 

-పండిళోలు మన్నించి యాతనియింట నాదినము విశమిం చెను. 
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అటనుండి ఆకె లాసంబున సన్నిహితుని హరుని స్గ్గరిం' 

చినవా(డై దర్శింపంగో రి నోముఖునిం వోడొ గాని నెడ లను. 

శంకరునియా[ శమము చేర కామభేనువును నృపభమునుం 

గాంచి నమస్క_రించి ద్యారగతుని నందిని దతేసి (పదవీణము 

గావించెను. తుష్టుండ్రై నంది చారి యాయంగా (పవేశించి' 

చేసిసహితుని వృషభధ్యజుని కాం చెను. గారి నెమోము కాంతికి 

నోదుటంబో అఆ నిటునటుం 'జెదరుచున్న చూడా చం దునికిరణో 

త్ర రాబులచే దూరమునుండి యే ఆహ్లాదం బాసంగుచ్ము రక 

ర్వములందు ద _త్తీన్వాత త ్య్ర)ములయ్యును Ss 

వశగతంబుల య. యక్షంబులతో నక్షంబులళోనుం 

బోలె |వియశో : నర్థిం (గీడించుచునున్న శంకరుం గాంచి నర 

వాహనద త్తువకు క దేవికిసి సాడపతామంబు లాచ 

రించి నాకం పదశ్నీణంబు గావంణకరూ. * న వపిచటిక్షి వచ్చుట. 

సరి రావేని అగా? వగుదువు ఇందున సివిద్యలు ఎప్పటికిని 

భంగ మెలు-గనివిగా నుండును, వత్సా, ఇవుడు స్ు సిద్ధ 

మ త్రమున శావృహభాచలమునకుం బాము, అచట సమయం 

బున మహా భిపే.కము ' బాాదుము. అని శ క ఆనతి చ్చెను. 

చకవర్సి వల్ల యని గకిశంకరులకు |మొక్కీ. యటనుండి 

చేవమాయుసి యింటికి నచ్చెను. “ఆర్యపుత్తౌ), ఎట శేయగితివి ? 

నీమొగంబున సంవోపు మగపకుచున్నది, ఇటంగూడ సికు 

మతి యెవరు కన్యలు దొరకినారా యేమి?” అని మదన 



1822 కథాసరిత్సాగరము. లం, ౧౫. తే, ౨. 

మంచుశకాదేవి నర్శగర్భంబుగా నడుగ వాస్తవము తెల్పి 

సంతోపూాంబుధిం 'డేల్చి నుఖణసుంగోను. 

నర చాహానదత్తుని పట్టాభిషే. ము 

వముజునాంకు చృకవర్టి a సర్వగంధర్వవ్ ద్యాధ రబలంబు 

“లతో "౯ గూడుకొన్న వాడ 'లేజస్వ యైన తననలనను సూర్యుని 

వలనను ఆకాశంబును ది భా స్క-రంబు నాంబరలంయజషేయుచు, 

అవరోధమం( తీస మేత బుగా విమానో త్తమ  బెక్కి బుపు ఫౌాచ 

'లంబునకుం బయనంబు సాగించెను, అదిన్య భూధరంబు జరి 

తాపషనులనలనంబో ల వాతిధూతజటా+లతంబులగు పాదపంబుల 

వలనం బుబ్బార్హంబులు పాంచెను. అట నాదొర శాయాయి 

విద్యాధ రాధిసతులు (ఒభాన సదృశంబులగు మహాభిపేక సం 

భఛారంబులను సమకూర్చిరి. అయ్యభి సుకంబునకు నానాది 

క్కు.లనుండి కానుకలు చేతనిడుళొని భక శతజతాదృతు లన 

'నిద్యాధరు లల్ల నరుచెంచిరి ఆసవమయంబునో బేవా నితో యహాడ 

పట్టపుదేవిగా నెనరి కభిషేకము సేయవలనసినదో సెలవిమ్ము' 

అని చ్మకివ_ర్షిని విద్యాధ రాధిపు లడిగిగి, “నాతోంగాడ మదన 

మంచుక కభిపష.కము సేయవలయును' అని నరవాహనదత్తుండు 

పలుకంగా నావిద్యాధరు లెల్ల నాలోచనపాలై మొగ మొగం 

బులు సూచుకొన సాగిరి. అంత దివ్య వాణి యిట్లు పలికినది. 

గీజరా విద్నాఢిరులారా, ఈమదనమంచుక్ మూనువీ.గాదు, 

మో పభువు సరివాహనదత్తుంయ కామ:(య ఈమె రతీదేవి, 



నరవాహనదత్తుని పట్టాభి పేకము, 1823 

యాతేనిభార్య మదనముంచుకగా నవతరించినది. ఈమె కళింగ సేన 

యందు మదన వేగునికి జనించినదిగాదు. ఈమె అయోనిసంభవ. 

కళింగ సేన (పసవించినతుణంబుననే 'దేనతలు మాయ'చేత ఆగిళు 

వును పుచ్చుకొని ఆచోట నీమె నుంచినారు. కళింగ సేనకడువునం 

బుక్టిన శిశువు ఇత్యకుండనువా(డు (బహాచే మదన'వేగునిపార్ళ స్ 

మం నుంపంబడి యట నున్నాండు, కాన సిమదనమం-చుక 

మగసియ నాసనమున కధికారెణి, పూర్ణ మామకు శంకరుండు 

వ్రీతుండె యశ వరయమొసంగినాండు, ” ఇట్లు పలికి దివ్యవాణి 

విరమించెను. విద్యాధరులును సంతోేవీంచి చేవేరిని మదన 

మంచుకం గొనియాడీరి, 

అనంతరము మంచిదినంబున నువోహితుండు చాతి 

సోముడు వకచిత్తులై యుండ, మంగళ వాద్య సూ షంబులును 

విద్యాధ రాంగ నలగీతంబులును, 'బాహ్యణుల వేద ఘోహంబులును 

దశిదిక్కులం చజెవుడుపటుప్క మహర్షులు నరవాహనదత్తుని 

సింహాసనంబునం గూర్చుండం జేసి యాతనితో నెడమ్మపక్క-ను 

మడనమంచుకం గూర్చుండం బెట్టె ఇరువురను నానావుణ్య తీర్థ 

ములనుండి బంగారుగిండియలం చెచ్చినజలంబులతో నభిెషే 

కించిరి, నరవాహనద తునియొడల నాజలంబులు. పడుచుండ, 

చి తము, శ తువులమనంబుల గూఢముగా నంటుకొసియున్న 

నైరమలము కడిగి వేయ(బడినది. అతనియభిసేకముకై తెచ్చిన 

సమ్ముదజలముతో (గూడ బంధుస్నేహంబున వచ్చినదో యన 



1894, కథాసరిత్సాగరము. లం. ౧౫. త. ౨. 

లవ్నీ యాజలంబుతోయాడ నాతనియంగంబుల నెల్లసానూత్తుగా 

నానరించెను, దేవాంగన లతనిమై వైచిన పూలదండలపరంపర 

స్వయముగా పడుచు బహు.సోత యగు గంగవ్లలె నాతని 

యొడల నొస్పా తను. అనంతిర మాభాస్వతుండు ఎజ్రనిమైపూంత 

(పతాపషమునొా, 7౫ సేయంబడి ఉదయనస్థుండై అంబుధిజలస్నా 

తుం౫ౌ వెలుంగుచుండెను, మందార మాల్యంబులు చుట్టి మంచి 

నలువలును శొడవులుందాల్చి దివ్వకిరీటంబు పెట్టిన చృక్రవ_రి 

సిరి శ కశీని విడంబించెను. అభిపే.కం బొంది చేవిమదనమంచు 

కయు గివ్యాలంకార ౦బులు దాల్సీ చ్మక్రవ్షిపజ్టను వేల్పుజేని 

(పక్కను థ-చియుబో లె తేజ లైను, దుందుభి మేసుంబులు 

మొరయ నింగినుండి ప్రువ్రువానలు గుకియ, వెల్పుటింటిమెటుం 

గులు తుజ-గలింప్క చిత మానుదినంబు దుర్షినం బ్రాయెను ! 

అకెండలమిన్న ఏట విన్యాధిరవ రాంగనలుమ్మూత్రిముకాదు గాలి 

శేచిన తీవలుసయితము నృృత్యములు పని రకాలా 

నాబున చారణులు మద్దెళలు వాయింపంగా (పతిధ్వనిమ-తంబు 

లయినగుహాలనుఅక్కొ_౦డ వాయింప(బోలును. ది వ్యాస వంబులు 

సేవించి మతాగొని సోలువి ద్యాఢరగ ణంబు లావరింప నక్రొ_ం 

డయీ పానమదంబున ఘూరి రబ్లుచున్న ట్లు తోను. ఆతవి 

యభిపేకశోభకు ఇదియే వర్ణన, ఏ మన విమానగుండయి 

యిందుండుసయితము కక 5 తనయభిపే.కళోభ మె యి 

మానము మానెను. 



వత్చెరాజును రావీంచుట. 1325 

ఇవ్వడువున తాం గోరనచకవ_ర్యభిపే.కముం బొంది 

నరవాహనదత్తుంకు తం డిని సముత్సుకుండై తలంచుకోసని 

నోముఖాదిమం తులతో కలయంబలికికొని వాయుపభుని విలిచి 

యి ట్లానతిచ్చెను;._““నరవాహానదత్తు(డు నిన్ను కర ముత్క_ం 

ఠితుల్రై తలంచుకొనుచున్నాండు' అని వెవ్చి నృతాంతముం 

దెలివి మానాయన నిటకుం దోజ్కొ-ని రము చదవేకులను, 

మతులను, అక్షు చెప్పి తోడ్కొ-నిరమ్ముం” ఆయాన శిరుబు 

నం గొని వాయుపథుండు వడుకోటులవిద్యాధ రుల "వెంటంనొని 

మింటిదారిం జని నిముసంబులో కౌశాంది చేఢెను. ఈరాకను 

భ యాశ్చర్యంబులతో పౌరులు కనుచుండ వాయుపథుంము వత్స 

రాజు నుదయనుని మాతిసమేతుని చేపియుతునిం దగినట్లు 

ఆదరము నెరప్రుచు దర్శిం చెను. కూర్చుండి కుశల మడిగి విద్యా 

ధరపతి యెల్లవారును తన్ను కుతుకంబునం జూదుచుడంగా 

వత్పరాజుతో నిట్లు వక్కాణంచెను :__రాజే్యద్యా. నీతన 

యుండు నరనవాహనదత్తుకయు శంకరు నుపానించి _మత్యత్షము 

చేసికొని ఆచేవునివరంబున నరదుర్హయంబుల సకలవిద్యలం బడసి 

దక్కి నంబున వూనస వేగ గారిము*డులను పరిమార్చి ఉత్తరం 

బున వేద్యర్భపతిని నుందర దేవు నోడించి ఉభయ వేద్యర్థముల 

విద్యాధర రాజుల నె త్తిని తన శాసనము మోవి ఇరుసగములకును 

చ్మకవ_క్మియై ఇపుడు బుషభపర్వతంబున మహాభిపే.కము పొంది 

యున్నాడు. మిక్కి-లి కోరికతో నిన్ను చేఏసచివాదిసహితుని 
115 



1826 కథాసరిత్సాగరము, లం, ౧౫ తం ౨. 

తలంచుకొనుచున్నా (డు. మిమ్ముం చేర నన్ను. బంవీనాండు, 

మారు తరగా రావలయును. వుణ్యవంతులు గదా వంథము 

నుద్ధరించుసంతానమును గందురు. * ఇట్లు వాయుపధుండు పలు 

కయా విని వత్సరాజు ఎంతయు. నుత్క-ం9తు. డై మేఘధ్యనికి 

హర్షించుచున్న ఇమలిడక ననుభవించెనుః 

అతనినూట నంగీకడించి అతనితో తతే ఇమే నత్సరాజు 

కళింగ సేనం దోడ్కొ-ని భా ర్యాసచివసమన్వితుండ్రై వాయుపథ 

విద్యా పభావకల్సితమ దివ్య మయినపల్లకి యెక్కి. వ్యోమమా 

ర్షంబున దివ్యమయిన యాబుప భ పర్వతమున కేగెను, అచ్చట 

వత్సరాజు దివ్యసింహాసనస్థితుని విద్యాధ రేం దమధ్యన్థుని బహు 

భార్యాసమన్వితుని నిజతనయుని పొడువుగుబ్బలి నెతమ్మునం 

గూర్చుండీ (గహమండలముచే పరివృతుండై బహుతారావరలీ 

సంయుతు( డైన నిండుచందురు విడంబించుచున్న వానిని కను 

లారం గాంచి యాతని చూఫుటమృతంబున( దొప్పదోంగి 

(పొల్లాసితావయనవు. డై అనిర్వచనీయ మైన యొకచందోద 
యాంభోధిభంగిం బూందెను అట్లు చిరకాలమునకు తండిని 

గాంచి నరవాహనదతుండును లేచి కర మ్య సంభ /మంబు 

మణి మం, ల్మి పభృతిపరివారముతో. గూడ నెదు శేగానుః 

తండీ యాతనిం గవంగిటం బొదివి తొడ పె గూర్చుండం బెట్టు 

కొని ఆనందవులోన్నీ ళ్లతో చెండి యభిషేక మొనచ్చెను. వాసవ 

దతాదేవియు తనయుని సెద్దయుం [బొద్దు కవుంగిలించుకొని 



వత్స రాజసమాగ౫ మము. 1827 

తదీయ శై శనస్తరణన్నుతం బయిన _స్తన్యంబున నాతనిం దడి 

కాను పద్దావళీదేవియు తం డ్రిమం తులు యాగ ంధరాయగణాదు 

లును మామ గోపాలకుండును తమ్ము యథార్హ్యముగా సమా 

నించిన యాచ కన క్రిమొడలిని అమృతమయమును చకోర 

ములు నెన్నెలంబోలె కడుందడవు కనులం (డావుచుండిరి. ఆస 

మయంబున కళింగ సేన అల్లుని నరవాహనదత్తుని కూంతును 

మదనమంచుకను గాంచి ముల్లోకంబులను ఇముడ దాయెను, 

తన యొడల నిముడనిమాట చెప్పనలయునా. యాగంధరాయ 

శాదులు (పభ పసాద| సభానంబున దివ్యత్వి మొందిన నిజతిన 

యుల మరుభూత్యాదులం గని యానందించిరి, దివ్యాభ రణములు 

ధిరించి మదనమంచుకాదేవి రత్న సభ అలంశకారవతి లలితలో 

చన కర్పూరిక శ_క్రియశ భగీరథయశ రుచిరదేవుని చెల్లెలు 

దివ్యరూపయి వేగ వత్యజనావతులు అస్లు గంధ ర్వద_త్తీయు 

(ప్రభావతి అత నిక వాయువేగయశ అబ్లీ ఆమె సకియలు కాళి 

శాదులు నలువురు నులోచనయు మందర దెవ్యా దులు ఏపురును 

నరవాహానద త్తచ్మక_ర్రిదేవేరులు మామకు వత్సరాజునకును 

అత్తకు వాసవద త్రకును అ త్తకు పచ్చా వతికిని అడుగుల కెరంగికం 

వారును కోడండును హక్రోత్కర్షమున యథార్హ్శంబుగా 

నాశీర్వదించి మెంపెసలోం జేసిరి వత్పరాజును సాంతఃప్రుకుని 

యథోచితాసనానీనుం గావించి నరవాహనదళత్తుండు తాను. 



1928 క థాసిరిత్సాగరమా, 0౧. ౧౭. త, భ్ 

(ప్రయావా వ్రీవిఘ్నుమును నాకు నూచించినది” ఇట్లు పలికి 

వందురుచున్న నెచ్చెలిస మనోహారక “అట్లయిన డేవి ని న్నో 
దార్చ నాకలం గలిగించినది. ముసియు నళ్ల్లే చెప్పెను, సంగ 

రేని యాదేశంబు నళ్లే గదా. కావున నూఅడిలీ యుండుము, 

త్వరలో నికు (వీయతమసనూగమము కలుగును. అని యో 

దాన్స్చెను, సఖీవచనంబులచేతను మూడామణి (పభావంబునను 

పద్దావతి భై ర్య మొంది గరా మమందే యుండెను. మూ(డు 

సంజలను గిరిజాసంగతుస శింక రుని పూజించు ష్య వీయుసిచి త్త 

రువుం బెన్బీంచికొని దేవతాబుద్ధిగా దానిం గొలుచుచు, తపన్సు 

చేయుచుండెను. తల్లిదండులు నృతాంతము విని వచ్చి స్మ్నాళులై 

ర తప్పక జరుగగలయలట్రినీమనోరథ| పా_ికె వృథాగా 

నీవు తపంబుల నలసెద వేలో అని నివారింపలగా నూతనుండు 

భర్త దేననిర్మితుండు ఆకస్నికంబుగా నిట్లు శాపదుఃఖ 'మొందం 

గానె నెట్టు ఇచట నుఖముగా నుందును?ః కులాంగనలకు 

పతియే గదా పరమచదై వతము. ఈపాపము తపన్సుచేం దొలం 
గుడు శంభుండు తు, నొొందుడు, త్వరలోనే నాకు దియసంగ౫ 

మము కలుగును, తపన్సున క సాధ్య మే మున్నది,” అని పద్దా 

నతీ యు_త్తీరము చెప్పెను. 

అంత నామెతల్లి కువల:మావళి యామెతం డితో “నీ 

నియె[ల దేవా, ఈకుమారి కష్టతపం 'బాచరించుంగాక్క మైగా 

మనము నేల యీమెను ఖేదపెట్టుట! ఇది యీమెకు భవిత 
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న్యము. ఇందులకుం గారణము గలదు చెప్పెదను వినుము..___ 

అ లి అగ మున్ను దేవ పభ యని సిద్ద రాజక న్య, తన కిష్టు(డైనభర్హం గోరి 

మహ త్రేర మెనతపం బొనరించుచు శివవురంబున నుండెను 

అటకు జేవ్రవిం గన నాతోంగూడ నిష్పద్ధావతి నచ్చి యక్కుు 

మారిం గని “పతిళకొఅ కిట్లు తపన్సు చేసెదను, సీకు సిగ్గు లేదా?) 
౧౧ ౧ 

అని పరిహానించినది, అంత సిద్ధక న్యక పంబున “మూళథు 

“రాలా, పసితనంబున న న్వెదవు, నివ్రును పత్నిశ్రె కష్టమయినతపం 

బొనరింశౌదవ్రు లే” అని పద్దానతిని శవీంచినద్. ఆసిద్రక న్యా శాప 
త 

మును పదావళతి యవశ్య మనుభి వింపవలసి యున్నది గదా 
— 4 

కావున దీనిని మాన్స నెవ్వరితరము ! కాన ఇచ్చ వచ్చినట్లు 

ఇక్కు.నూరి తపముసేయునుగాక .” ఇట్లు రాణి చెప్పలా పద్మ 

"బే ఖరుయు భార్యం దోౌకోఃని చరణానతను కాంతును ఎటో 

నీడని సిజనగరంబునకుం జనియెను. పద్ధానతియు గారా 

|శ మంబునకలలో హారుండు తెలుషణా సిద్ధశ్వర మతమునకు 

కమలసంభ వాదిని పే వితంబునకు గగ నమార్షంబునం జని నియ 

మజప్యరాయణమొ యనుదినంబును హారుం గొలుచుచుండెను, 

౫-వ తరంగము. 

ఎవరీ వకంంాా 

ఇట్లు తన్నుం బడయ నప్పద్యావతి తపన్సు చేయు చుండ 

గా ముకాఫలశేతుయు తననగరము చేరి _బాహ్మణుని శాపంబు 
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నం చేసి రానున్న మానిసి వుకునకు వెఅచి శివుని శరణు జొ 

చ్చెను, ఆదేనునిపూజించునవ సరంబున ముకాఫల శేతునికి గర్భ 

గృహమునుండి యీావానో వినంబడెను?.__* ఛ దా, ముకాఫల 

శీన్యూ భయపడకు, నీకు గర్భవాస క్లేశము కలుగదు. మానిసి 

వుట్టువునందు నికు దుుఖమేమియుం గలుగదుు, అందు చిర 

కాలము నుండవు. రాజతనయుండవుగా జనం మహాబల 

పరా కమాసంపన్నుండ వై తపోధనమునివలన నస్త)పారాయణం 

బందుదువుః న్మాపమన్టుయి కింక రుం. డనువాండు నికు తమ్ము 

డుగా జసించును, వాని తోడ్నాటున స తువుల జయించి 

దేవతల కార్యం బొండు నాధించి వెండి పద్ధావతినో, గూడి 

విద్యాధర శ్వర్యము ననుభవింతువు,*  ఆవాణిని విని తెగువ: 

గాని రాజనుతుండు శాపభఫలమురాక్ నెదురుసూ-చువాండువో ల 

నుం జను 

ఈలోపల కథాసంధిలో, తూర్చ్పుదిక్కు-.న, సిఠిలో దన 

సభను గలిచినది చేవసభమని నగర యొకటి యుండెను, దాసిని 

దేవానురరణంబులందు దేవ రాజునకుం దోడ్చడువాండు మేరు 

ధ్వజుం డనుసార్వభ "ముం 'జెలుచుం డెను, ఆమహాత్తునికి వ 

యందు లోభముగాని పరధినముందు గాదు, తిక్ష్యత క_త్తియం 

దు గాని దండనయందు గాదు, పాపమువలన భయముగాని 

శ్మతువులవలనం గాదు, కుటిలత కోసముచే కను బొమలందుం 

aad హృదయంబునం ayes అల్ల తాటికాయలచే భుజంబున 
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పారుహ్యంబుగాని మాటణో( గాదు. ఆరాజు దీనారాతిరత్తు. 

ణంబు దురమునం జేయునుగాని కోశంబునం చేయండు, ధర్మ 

చర్యలయందు సకం జెంచునుగాని యంగనలందుం జందండు* 

ఆరాజునకు ఉల్లంబున రెజుచింతలు నాటుకొన్నఏ. ఒకటి 

యేమని ఆతని కొక్క_-జేనియు = కయగంజాయెనుం 

“రండ 

నకు ముంచు లో ప ss పాతాళమున 

కుం బోధు దాగినవారు ఇపుడు అటనుండి మాటిమాటికి 

ఛలముగా వెలునడి తనకు యూరమందుంకు వానిని తీరములను 

అశమములను నాశ ముచేస వురల పాతౌళముం జొచ్చుచుం 

దురు. పాతాళింబునను ఆకాశంబునను చర౭ంచునయ్యనురు 

టను. వ పుంజాల కుండెను. దానంచేసి యాతింకు తేబు 

మెణజుసినవాయయు భూటతోకంబున శ తుహాను? డయ్యును నిరంత, 

రము చింతించుచుండచనుం 

-ఈచింతలు మనన్సును బాధించుచుండలా న మ్మేరుధ్వ 

జుండు చె తశుక్ష|పథమతిథియందు ఇందు డంవనమం చియర ద 

మక్కీ. దేవసభకుం జనియెను. బ్రందుని సంవత్పరాదినాండు 

ఎల్ల వెల్పులు నాతని యోలగంబునకు వత్తురు, మేరుధ్యజమహో 

రాజు ఇం్యదునిరథంబున నే అందుల శే శేంచుట వాడుక. అందు 

దిన్యతరుణీన్న త్తీగానంబుల చే నెల్లవారు నుల్లంబులం బెల్లుల్లనిల్లు 

చుండయగ్యా, ఇం దు(డు కొట లేక సమ్థానించినను మెరుధ్వ 
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జారు సి్టార్పులు సిగిడంచుచుండెను, దానిం గని హృదయ 

మెణంగి యి దుకు రాజుతో నిట్లనియె ;___ “రాజూ, సినున 

స్పులోనివగను న నెఖుంగుదును. ఇక వగవనలఐదుం నికు 

ము కాఫలధ్యజు. డని శ్ వాంఛమున నొకంపవును, మలయధ్వజ 

డని పమథానతార మొకండును, ఇరువురు కొమరులు కలు 

గునురు. ముక్యాఫలధ్యజుందు ససహానుజుండై తపోధనమునివలన 

'విద్యలను కామరూపనుగువాహనంబును అ_స్త్ర్రములనుం బడ 

యును, మహాపాగుపతా _స్త్రంబున్నుసైతము పొంది యాతడు 

దుర్ణయుంగ్లై భూమి నెల్ల వసముచేసికొనును, అనురులం గెడపి 

క వసటుచుకొనునుు నీవు ఆకాశ చరములను 

మహా + స్త్రసమన్విత ములను కాంచనగిరి కాంచన శేఖరము అను 

సరెండు ప నానలనం గయికొమ్ముః' అట్లు వచించి 

యయ్య స్త గజఎబుల నిచ్చి వజి పంగా సంతుష్షుల్లై మేరు 

ధ్యజుం క సు FONE సిజనగ రమునకు వచ్చెను. 

అయ్యేనుణులవలన రాజు ఖేచరత్వి “మొందినను ఛలాభి 

యోగులు అప్పాతాళానురులు ఆతిసికి దొరకిరరి. అంత 

ఫుత్త/కామ్యుమెయి. నారాజు ఇాదోక్సు. శైనయ త్తపోధన 

1 నియ్మాశ మమునకు దివ్యేభంబు నెక్కి. పోవ్రుడెం చను. అందు 

బుషిని దర్శించి ఐ౫చాబేశములు తెల్పి ఆవిషయంబున శ్లీఘ 

కారి యగు నుపాయము "సప్వుమని యడి7ను. త్వరితంబుగ 

నళష్టము నెటు వేటునుపాయంబుగా నమ్ముని సపత్నీ కునికి మేరు 
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ధ్యజునికి శివారాధన నతము నువ బేశిం చెను. ఆనతంబున మేరు. 

ధ్వజుండు ఈశ్వరు సా'రాధిం చెను. తుష్టుండై భగ వంతుడు 

కలలో రాజుతో “రాజూ, లెమ్ము, త్వరగానే కడనుయనురుల: 

రూప్రుమవూపం [గమముగా నిరువుకుతనయుల ఓకెజుంగనివా 

రిని బొందుదువు.? అని యానతి చ్చెను. ఆమాట విని మేల్కొని 

తొల్లవాణయగానే ముసనిళో జెవి యారాజు భార్య యుం దానును 

రణ గావించి తనపిటి కరిగాకు. 

అనంతరము కొన్ని దినములకు నుహోడేవి లతమణవంతు 

రాలు బుతువంచెను. ముశాఫల శేతుంశును తననై ద్యాధర' 

దేహమును చందవురుబున విడిచి డానికి బంధువులు గావు 

మా తా వచ్చి యతర్క.తంబుగ నమ్మేరుధ్వజునిమహా బెవిగ ర్భం 

బునం (బవేశిం చెను. విద్యా 'భావంబున నతనితొంటియమొడలు' 

చెడక యుండెను. మేరుధ్వజాని యిల్లాలును చూలా లై మగ 

నికి పరమానందము కలిగిం చను. గక రపు రప్రుత నామెకు 

ఆయాసము పాచ్చిన కొొలందయు రాజాన కుత్పాహా మచ్చు, 

చుండెను. కొలంబున న దైవి కొొమరుసామిని వాగ్వతీవ్లై లె 

'బాలుం డయినను సూర్యునివ లె న్నుగ'తేజంబు మెఆయువానిని 

కొ”మరునిం గసియెను. మౌాహాూాత్సనము భూగో కొమునం దంత 

టనుమా[తమగాక చేవదుందుభుల మోతతో దిపియందును 

(పవర్తి ఇను. నృతాంతము దివ్యదృష్టి చేత నెటింగి తపోధన 

మునియు స్యయముగా రాజాను వరల చేయ నరుదెం చెను. రాజు 
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.మెహూత్స వపూర్వకంబుగా నామునినరుసి సాహాయ్యంబున 

వుత్తు?ని! దెవేం దుంను మున్ను చెవ్పనయట్లు ముక్తాఫలధ్వజుం 

డని సేరిడెను. మునియు న్నాశమంబున కరిగెను. 

ముజుసటియేట న ద్రేవియందు రాజునకు రెండవకుమా 

రురు జనిం చెను. ఆతనికిని మునుపటియ క్ల హరాగతుగై న 

తపోధనమునిసాహాయ్యబున మేరుధ్వ్యజుయ మలయధ్యజం 

డని నామ మేర్చరిం చెను. తదనంతరము సంయతకుయు శాప 

వశే ౦బున మేరుధ్యజుని ముం తికి కుమారుయగా జసించెను, 

మంతీ యాపు మునికి ప యని సెరిడెను. నృపకుమారు 

కువ్పుగును నీంగంప్రగొదమలుతో లె (కమంబుగా తేజుఖోను 

మంతితనయునితోను ఎదుగుచుండిరి. ఎసిమిదేం డ్రయినంతట 

నమ్లుని వచ్చి యాగాకోమరుల కిరునురకు నువనయనంబు గా 

ఏించను. మట్ యెనిమిది యును ఆతంయడ వారికి అతల 

కళలు సకలమహా_స్ట్రంబులును నచ్చెను. సకలశి సా స్తయా 

ధుల నాయెలజన్య నంపుం గెమశఠులం జూచు కొసి 'మరుధ్వజుండు 

కృ తార్థమాని [యె యుం డెను, 

తపోధనుండు నిజ్యా శ మంబునకుం బోన సమక ట్టంా 

మహారా జూతని నిస్ట్వమెనదశ్నీణ (గహింవు మని వేండెను, 

“రాజ్యా నాజన్న వుగొంగల ననురులను సీవు సవుత్తుండ వై 

చనుచెంచి విలుకుమూర్వు వేని అదియ నా కిష్టద్మీణం అని 

తపోధనుండు పలి కెను. “స్వామీ, ఆకారణంబుననే నివు 
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పోయి జన్నమునకుం గడంగుము, విఘ్నముసేయ ననురులు 

వత్తురు, ఆకాలంబునకు నేనును సవు త్త్రకుండనై వచ్చెదను. 

మునీం దా, ఇటకు ము న్నా దైత్యులు ఛలంబున మో శెగ్తులు 

సేసి చదలి కెసి కడలి నుటికి పాతాళము దో"చ్చుచుండిరి. 

ఇవుడు ఇందు డిచ్చినయునుంగులు అఆకాశచరములు ెంకు 

నా కున్నవి, వానివలనను స్రు_త్తసౌహోయ్యంబునను మింట నే 

నియు నయ్యనురులం బాదను. అసి రా జేందుండు చెప్పెను. 

ముసి సంతసించి “అటులెన, రా చం దా, తగినట్టు నాజన్న 

మునకు సంభారంబులు సేయింప్రము. దిక్కుల కెల్ల వల్లడిగా 

వను సాయ్మూాశ మంబున యాగ నూరంభించెదను. మిము. 

శులువ ముని దృఢ|వతునిం బం పదను. 9్రతయ కామగ 

నంబు వుహాబలంబు నగుప వీ యె మోక డు కేతెంయను. 

ముక్యాఫలధ్యజుని కిత డే వాహన మగును.” అసి చెప్పి నిజ్మాశ 

మంబున కరి7౫ను. 

అతని వెంటనే రాజు సకలసంభారములును సంపెను, 

జన్నము నుషక్రమించుణు బెనర్షిపరిపత్తు వచ్చి కూడుడు, 

నృతాంత మెజుకవడిపాతాళ వాస దానవులు కలగుం డైరి ఆ 

వృత్తాంత మెణింగి తవోధనుండు శిష్యుని దృశ వతుని సాక 

వశంబున పష్నీం్మ దరూప మొందినవానిని దేనసభ నగరమునకుం 

బం పెను, అట్టు వచ్చిన యా కము గని రాజు మునిమాట 

తలంచి తనదివ్యగజముల "రెంటిని సన్నాహము  సేయించ్చి, 
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(పభానం బయిన కాంచనగికిపె తా నెక్కి. చిన్న కొమరునికిగాం 

చనశేఖరంబు నిచ్చెను. ముక్తాఫలధ్యజుయ దివ్యూ_స్ప స్త్రంబులం 

చేకొని అదృఢ నతఖ ౫౦ దమును వందిబృందములపొగ డల 

తోయహాడ నెశ్కె.ను, మువ్వురు పిరులును పుడమి వేల్పుల వలన 

నాళీర్యచనంబు బొంది, మైన్యములను ముందు పంపి సింగి 

నేంఫన వ్యాహనముల పె తర లిగి, ఆఇశమంబుసేరణగా నే బార 

గాంచి సంతసించి ముని “ఎల్లకై వుదులకును నెన్గని వార 

లగుడుం” అని వర మిచ్చెను. 

అంతలో జన్న మును భంగ పెట్టుటకు దానవ్నసైన్యము 

వచ్చెను. దానిని మేరుధ్వజునిదంకు గొప్పది మార్కొ నెను 

నరానురులకు దురము సనుకొనెను. అనురులు మింటనుండి 

నేలనున్న వారిని నరుల ఇాధించిరి అంతట ఒప సీఇq్మదవాహ 

నుండు ముకాఫలధ్యజ (డు చద లెక్కి అంపవానచే అనురబలం' 

బులం జక్కు_ సేసి తరువందొడంగాను. అట్లు పక్షీ రాజు సె వెలుం 

గుచున్న యక్కూ-మారుం గసి శారాయణుం డసి శంకించి హత 

శేషము లనురులు పలాయితులై పాతాళంబు సొచ్చి యావృత్తాం 

తమును లోలో క్యమాలి శెటీంగించిరి. ఆతు వేగులం బంకవీ 

ఆప్రుండు మనుష్యుండు ముక్తాఫలధ్యజం డని వారివలనం దెలిసి 

కొని మానిసివలన నోటమి నోర్వక పాతాళమండలిదానన్రల 

నెల్ల నుక్క_ మొన గూర్చి దుశ్శకునంబులకు నెనుదివితక 

యయ్యా( శ మంబునకు పోరం జనియెను. అక్కడనే పాచ్చ 
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రికగా నున్న ముకౌఫలధ్వ్యజాదులు సబలంబుగ వచ్చినయదాన 

వేందుని డీశ్రానిరి. నెండియు మ ర్య్యానురులకు పెనుంబోరు 

దొరంకొనియెను. ర్ను దేం దాదిదేనతలు విమానంబు లెక్కి_ కన 

నచ్చిరి. ముకాఫలధ్యజుని మోల నాతుణంబున నలంఘునియ 

తేజంబగు మహాపాశు తా స్త్వము నచ్చి నిలిచెను. కొలందికి 

మోాటి అగ్గి మంటలు (గక్కు_చు మూ(ముకన్నూలు నాలుగుమో 

ములు ఒంటికాలు ఎనిమిది చేతులుం గలిగి కల్పాంత పానక 

సన్నిభం బయ్య _స్త్యంబు ము కాఫలధ్యజునిశో నంక రాదే? బున 

నాతనివిజయముక తా వచ్చినట్టు సెలియం చేసను, అంతట 

“రాకొమూచరుండు దాసిం బూజించి నె కొనియెను. ఈ లోపల 

చేల నున్న మేకుధ్వజబలంబును అయ్యనురులు అలులసవాన 
లతో తద్దయుం బీడించికి. చానిం గావ చితయోధి ముక్తౌస 
లధ్యజుండు దానిచ్చ్యును అంపపంజరము కస్టచునే అనురులతోో 

పోరుచుు డెను, వతృ ఫాతృస మేతుని 'ఖభచరవాహనుని ఆ 

ముగ్తాఫలధ్యజుని గూర్చి గల్ క్యమాలి నాగా_స్త్రముం 

(బ్రయోగించెను. దానినుండి లెక్క తక నెలువడి విపాగ్నులు 

(గక్కు_చు బలంబుల నెల్ల మల్లడించిన పెనుభాములకు వుల 

యధ్యజుండు గరుడాసోోద్దతెంబులగు గరుతులచే  కండతుండె 

ములు సేయించెను. అంతట డై క్యేందుడు నాతని నుతులు 

నేయేయ స్త)ంబు నై చినను దానిదాని ముక్తా ఫలధ్టజు(డు అవ 

చిలగా (పత్యస్త/౧బున నినాకకించుచుంజెను, కినుక రెట్ట్రచి 
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దేవారియు తుత్చుత్తు లును తక్కు_ంగల యనురులును జక్క 

మృడ నా గ్నెోయాద్య య. నక్కు_మారు పె ౫దియిం 

చిం. తమణంబున ల్ /0బు లల్ల నాతనిముదఆటు మండు-చు 

సన్నిధి సెసియున్న అ గాంచి భితిల్లి పెడ 

మొగ: బై పలాయన మండినది. ఆంతట వెజచజచి దైత్యులు 

పలాయనము కా నుక్ిపలా వారిహృదయ ౫ బెటింగి విరుయూ 

ముక్రాపలధ్యజుంయ వారిచ్య్తును మింట నలుదిక్కు_లను వజ 

పంజరముప్రూ ల అ భేద్యంబగు సంవ జరు క్ లోనన నుడి 

నకుచున్న యద్దానన్రలను ఫులుగులంబోే ల తం డియు తము 

డును" దానును నాండియలుల ల వండాజెను, చేతులు కాళలు 

ముండియంబులు తలకాయలను దై త్యులవి కుప్పగూ లెను. 

నెత్తురుశుణులు నెల్లి పాతనవి. దేవతలు వుపులవాన గురిని సాధు 

వాదము నచింపలగా, ము కాసలధ్యడాండు అబ్బగతురమోంద 

మోహనా_స్త్రముం (బయోగిం చెను. దాన బెనుమూర్చును 

మునిగి యనురు లెల్ల తమ దొరణో (గూడ చాయపకట్టుగా నేలం 

గూల రాకొ"మరు( డెల్లరను వాకుణా_స్త్రముచె మలం 

గావించెను. 

త పోధను(డు మేరుధ్యజనృపతితో నిట్లనియె: “హత 

శేషము గాన ఇయ్యునుర సైన్యమును వధింపం జనదు. దీనినే 

వెనుగొని తీనితోనే మీరు రసాతలముం |బవేశింతురు. ఈ 

నై త్యేందుని, ఏని వుత్తులను, వీని మంతులను, మహాోనురు 
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లను, దుష్టనాగములను ఇక _పథధానరాత్షునులను, కూడ 

కి కొనిపోయి దేవసభ పుర $పు చెంగటి శ్వెత శై లగుహయందు 

వేయవలనినది.” నా విని నురుధ్యిజాయ సోశకుజోదులశో 

నిట్లనియె? వెజనకుండు, మిము "ముము చంపుము, స్మ భాతృ 

కుంకు ముక్తైఫలధ్యజుండు "సేయు ప వ గిల్లుడు జాన 

వ్రులు ఆయానతి కలరి యక) నంగీకరించికి మేరుధ్వజుండు 

డె దై క్యేందుని _ ర్ ల /లోక్యమాలిని వుగా )దిస 'యుతుని కట్ల శ్వేత 

(శ లగుహాను (దోయించి పెదమావటేల దండుతో (ధాన 

మతిని కావు పెట్టును. కలను ముగిసి ఈగిమానిపూ వుజడి 
వెలిసి, ei ee ల ను జగదుక్స్పివము గున రిట్లు 

చుండంగా విజయి మేరుధంజుండు సృక్తులతశోే నిట్లనియె; 

“యజ్ఞ రక్షుకె నేనిటన యుండెద. మోానేనలను దై త్యవిమా 

జ కా. వెసి తోడ నని ఈ హత చేేషూానురబలమువో 

పాతాళమునకుం జని వాతాళవానులను సచార్చి వశే పజిచు 

కొని వారిపె (పథానులను నియమించి మో* యలుబడిలోనికిం 

చెచ్చుకొని + యిట కరుదెండు.ి 

ఆమాటకు వారు వలై యని కామచరంబు లగునాదివ్య 

వాహానంబు లక్కి. తేమ యన్యంబు కూడ రా, డానవ్యస్తన్యము 

(పణతమై ముందు దారి చూప, ముల ముక్తాఫలధ్యజ 

మలయధ్యజు లిరువురును అక్మ..డక్కుడ దారిలో నెదుర్కొను 

పాతాళవుం గావలి దైత్యఏరులను సమముంచుచుం జని పాతా 
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ళంబున శేషజనుల క శేషులకును అభయమని తముకు సలు 

వంచి వాటింవీంచిరి అందలిజను "లెల్ల పత సను వహాంచి 

(పణతులు కాంగా నక్కు_మారులు నానారత్నమయంబు లగు 

సురథ తంబులణోోడి యేడు రసాతలములను స్వాధీనపణుచు 

కొనిరి దివ్యా సవములతోో నిండిన రతనాలతాపలబాన్రలు గలిగి 

ఎల్లకోర్కుల నెసంగుచున్న యచటి రమణే యోద్యానములను 

వారిరువురు ననుభవించి. మాయాబలంబున (మానితొజట 

లందు డాంగ కానరాకయ యుండి దానవాంగనలును వారి 

కన్యలును అద్భుతరూవుల నక్కు_మారులం గన్ప"నిరి. బందియె 

యున్నభ రకు మేలుకలుగు నిమి త్తము ల /లోక్యమాలి భార్య 

స్వయం పభ తపం బారంభఫిం చెను. ఆమెకూంతులు లక 

(పభ (తిభువనపభ అనునిరువురు కన్నియలు తండిసేమము కె 

తపం బారంభించిరి అల్లరు లడంగి ఛశాంతిలి స్వస్థంబుగ నున్న 

యప్పాతాళనాసి జనుల నెల్ల నారాకొమరు లిరువుకును నానా 

విధ వీయంబుల సత్క_౦౦చ్చి, సంగామనసింహాదులను వార్నిపె 

సాలకులనుగా నియమించు, తవోధ న్మాశమపదమందలి తండి 

వి డకుం జసిరి, 

అప్పటి కచట నమ్లునిజన్నము సమా ప్పి నొందినది, 

వెల్బులును బుషులును తమ తమ యిక్క_లకుం బయన మెరి, 

అంత 1౪ మేరుధ్యజుండు పరితుష్టుని 'దేవేందుసి “దేవ్యా నాయందు 

తుష్షుండ వేని నానగరమునకు పిచ్చేయుము' అని వేడుకొనెను, 
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వాసన్ఫండును ముని నామం తీంచి రాజతోలహాడ తత్పు త) 

సమేతుడై వారి దేవసభప్రరమునకు విజయం జేసెను. ఇరులోక 

ముల కశ్వరుండై న యా మరుధ్వజమహో రాజు దేవేందుని తా 

చేసిన యాది వ్యూపచారములపెంవ్రనం జేసి నిజస్వర్లసుఖమును 

మజవించెను. ఇం్యదుండును తుప్పుండై సవుత్తుొని మేరుధ్యజాని 

వారి వారి దిన్యవాహనారూథులను తన దిపికిం హోకా పన 

పోయెను. అందు నారదగంభాదుల సంగీతంబులు ఘూర్జిల్ల 

నమ్మువ్వురను నలయిక దీడ్సి పారిజాత నుమనో మాల్యఎబులును 

దివ్యకిరీటంబులును ఇచ్చి సమ్థానించి యింటికి పంపెను. 

వారును మరల చనుదెంచి భూలోకపాతాళలోకంబులకు రాక 

పోకలు సేయుచు రెండు లోకములను నేలుచుండిరి. 

మెరుధ్యజుండు ముకాఫలధ్వబానితా సి త సియె?____ 

“ఫుత్తా, దాయల నెల్ల నోర్చితిమి* మారు అన్న దమ్ములు ఇరు 

వుగును జన్వన ముందితిర. రాజక న్యలు స్వాథినలై యున్నారు. 

మోశె విశేపించి నేనును వెదకి యున్నాండ, వివాహమునకు 

తగిన కాలమిది, కావున వివాహము చేసికొనవలసినది.” తండి 

యిట్లు పలుకంగా ముకాపలధ్వజుండు “నాయనా, నాకు వివా 

హముషె బుద్ధి పుట్టలేదు, నేను ఇపుడు శివుని గూర్చి తపన్సు 

చేయ నరిగదను. నాత ముం డితేంకు మలయధ్యజుండు పవాహూము 

చేసికొనునుగాక,' అని యు త్తీరము చెప్పెను, అంత మలయ 

ధ్వజుండు “అన్నా, నీవు పెండ్లి చేసికొనకుండంగా నాకు పెండ్లీ 
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తగునాః నీవు రాజ్యము లేక యుండ నాకు రాజ్యంబు తగునా? 

నను నిదారిని నివెంటం జనువాడనుగదా.' అసి వా(కుచ్చాను. 

అంతట రాజు ముకాఫలధ్యజునితో నిట్లనియె; “వుతా?, నీ 

తమ్హుండు పల్కి-న మాట సరిగా నున్నది. నీమాట సరిగాదు. 

ఈయెల! సాయము తపస్సునకు. గాలమా, ఇది భోగకాలము 

గాని నాయనా, 'కాలహీన మైన యీ చెడుపట్టును మూనుము.)” 

ఇస్విధమున నెంత చెప్పినను ముక్తాసలధ్వజుండు ఆపట్టు వదల 

నందున రాజు కాల మెదురు సూచుచు నూరకుండెను. 

ఈలోపల నాపాకౌళీంబున తెితోక్నమాలి భార =) "8 గ “ట్రీ 
స్వయంపైభతో నామె కొమారితలు తసస్సున నున్న వారలు 
ఇట్లు లనిరి_అమ్యాా మేము ఏడెనిమిది యీండ వారముగా 
లు ఆశీ ౧౧ 

నున్నప్పుడు మానాయన బంది యాయెను, రాజ్యంబును 

పోయినది. ఎనిమిదెండ్రనుండి తవించుచున్నాము, ఇప్పటికిని 

ఈమంది భాగ్యలమిోాంద శంకరుడు కసికరింపండాయెను, ఇప్పటి 

కిని నాయనకు కారావిమోచనము కలుగదాయెను. కావున 

న తువ్రువలన మాకు పరాభనము కలుగకమున్నే, ఈనిర్గ క్షణ 

దేహమును అగ్నిలో హోమము చేసెదము.” కూయ లిట్లు 

పలుక(గా తలి యిటనియెః___“నాపిడలార్తా ఇంచుక తడవు 
౧౧ ౧౧ న Go 

వేనుడు. మనకు మరల మంచికౌల మున్నది. నేను తపస్సున 
నే ఇ నా ౨ నుండ కలలో శివుం డానలిచ్చెను. “విల్లా, థై.ర్భము గెనుము.* 

పతి మరల రాజ్యము 'నెందునుం ముకాఫలధ్యజు(డును మల 
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యధ్వజాండును, సికొమారితలకు పతులగుదురు, ఏరు మాను 

పు లని తలంసకుము. అన్న నిద్వాధథి రుంయ, తముండు మదీయుంకు 

(పమఘిండూి. అని, వేగుతటి నిటు కలగని మేలుకొంటిని. ఈ 

యాసచేతనే ఇంత మహాశేశమును నేను ఓక్చితిని. కావున 

మోనా ర్ర నేను మోనాయనకుం దెలిఐ ఆయనయిచ్చ నడెసి 

మాెండిలినె యత్ని ఎదను.” కొావంితల సి శో దార్చి రూ 

రాణి ల్రందుముతి యను పేరి ముసలిని యంతివురుర5చూారిక ను 

బిలిచి యిట్లు ఆస్ఞావిం చెను.__“ఇవుకు సవ్ర శ్వెతశై లగుహూలో 

నున్న యార్యవుళ్తు,ని కడరుం బామ్మ. ఆయనయడుగుల (వాలి 

నామాటగా స్మ విన్న వింపుము. “ఆర్యవుతా, కశినురాలిని 

సన్ను (హా పెత్లొకియ సృజించినాయు, నివియోాగాగ్ని మంట 

లకు నే నిప్పటికిని కాలకుంటయే యందులకు నిదర్శనము 

చెండి నినుం గాంచెద ననునాశ చే నేను వాణములను వదల 

నెతిని” ఇట్లు చెప్పి నాకు కలలో శంకరుడు చేసిన యన్నుగ 

పాముం జెస్పుము, వీల్ల ల వివాహముంగూర్చి ఆయన నడిగి 

ఆయనయాజ్ఞను నాకుం గొని రమ్ము, నేను దానిని నె 

వెర్చెదను.” ఇట్లు రే జరిపి స్వయ పభ యిందువముతిం బం పను 

ప్రందుముతి పాతాళింబునుండి లేచి ఆకొండ గుహూవాకిటికి 

వచ్చెను. అచట దిట్బంపుంగా వలి యుంటం గాంచి “కాపరుల 

చెండి లోని కరిగి అందు సం కెలలంబడియున్న లే /లోక్యమాలిం 

గాంచి కస్నిళ్తు గురియుచు పాదములకు (మొ క్కెను, ఆతం 
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డడుగంగా కుశలము చెప్పి యిందుమతి యల్లన నాస్వయం పథా 

సందేశము నందించెను. అను గేందుండు “మూాకు రాజ్యము 

వచ్చు నని కలలో శివుడు చెప్పినమాట అడి యశ్షై యగును 

గాక, మేరుధ్వజుని కోడుకులకు నాయాత్న జాతల నిచ్చట 

యన నిది యీటిమాట 1! నేను ఇటనే యిట్లు చిచ్చియెని పోవు 

దునుగాని, నాశ తువులకు మనుషు ష్యులకు బందినై నాతనయలను 

కానుక యియ్యను,' అనియు త్ర తరము చెవ్పి యిందువుతిని 

సం ంా్ససనుు ఆవృద్ధ వచ్చి యాతనిరాణిక్ సయం ప్రభకు ఆ 

యర ea ఏని చె దై త్యేంద్రుని కూంతులు 

SS SCI న్మ పభయు తల్లితో “అమ్మా, మాకు 

యావనభయంబునం కేసి యగ్నియే గతి కాన "ఈచకతుర్త ని 

నాడు మేము అగ్ని ఒ వెశము చేసెదము. అనితవము నిశ్సయ 

ముం చెలివికి. అంతట తల్లియు సపరిజనముగా మరణమున శే 

నిశ్చయించుకొ నెను. చతుర్దశి నాండు అందటును పాపరివు వను 

పేరితీర్ధములో హాట కేశ్వరు- గొలిచ సొదలు శేర్చుకొనిరి. ఆ 

సమయంబున మేరుధఢ్య్వజుండును ఫార్యాపు తస మతు జైఆ 

తిధియందు హోట శేశ్వరుని దర్శింప నచ్చి అనుచరస మేతుం్లై. 

స్నానార్గము పాపరిపు తీర్థమునకు పోవుచు దూరమునుండి 

యాతీర్థమున అడవిలోపల పొగ లేచుచుంటం గాంచి “వల 

యిక్కడ పొగ లేచుచున్నది*'” అని యచటివారి నడిగెను. 

అంతట పాతాళాధిక తులు అతనివారు సం గామసింహోదు 
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లిట్లు చెప్పిరి, “మహారాజ, ైఫలోక్యమాలి భార్య స్వయం 

(పభ కొమరితలతొంనాడ నిట తపన్సు చేయుచున్నది. ఇవు 

డామె యిట నగ్ని కార్యము ఏమో చేయుచున్న ది. ఒంటె, 

అతితపః చేశంబున నగ్ని పవెశము చేయుచున్న దో! ’ 

ఆమాట విని మేరుధ్యజుండు ఇతరపరివారమును నిషే 

ధించి భార్యతోను కొమారులతోను ఆయధికారులతోను, 

ఆతావ్రనకుం బోయి యచట చాటుననుండి తల్లిని ఆదైత్య 
కన్యలను మండుచున్న చితాగ్నిని పూజించుచున్నట్టి వారిని 

కనుంగొనియెను, అక్క_న్నియలు నెమ్మోము మెబుంగు మొత్త 

ముల పువాహంబులచే రసాతలంబున జాబిల్లివుదల సృజించు 

రీతిని చలా చలపహాకోదక పూరంబులతో నిండిన చనుబంగరు 

గిండులతో పహృాదయన్థునికి మదనునికి ముల్లోక ముల గెల్పున 

అభిపేకము సేయుకరణిని, చెలువారి, నహ తమాలాలంకృతం 

బగ్గు మరు నేనుంగుకుంభ స్థలంబుం బోలె మొలనూలు దాల్చిన 

జఫఘనాభోగము ఏవుమోజ, వారియందు తౌ నుంచిన లావణ్య, 

సర్వస్వని షె పమును రథేంచుటకొాఅకు [బహ కావు వెట్టినపాయ 

డొరలో యన నొప్పు శేశకలాపంబులు గలిగి, యుండిరి. అట్టి 

యాకన్నియలం గని రాజు ఆసోయగంబునకు నెబిగపపడి 

“అహూ, విశ్వక _రృనిర్థాణము నవనవాద్భుతము ! ఎట్లన, 

చక్క_(దనంబున నియసుశేం దికన్యలకు రంభయు సాటి గాదు. 

తిలో త్రమయు ఈడు గాదు!” అని తలపోయుచుండణ్యా, ఆదైత్య 
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కన్యలలో అక్కు ల్లో పభ అగ్ని చేవుని కిట్లు విన్నవిం 

చెను. “దేవ్యా, మాయమ్మ కలలోనిహరునాదేశమును నాకుం 

జెప్పిన యప్పటినుండి నే నాగుణనిధి ముశకాఫలధ్యజునియందు 

లంజ యుంచితిని, కావున, స్వామా, నాకు ఒండు వ్య్రువున 

“నతండే పతిగా నను గహింఫుము, ఈజన్నంబున నాయన సంశెలల 

నున్న వాయ మానాలి, అము అకొమారునికి న న్నిచ్చినను? 

తా నీయ నంగీకరిం:(కు.' దానిని విని ఇెల్లెలు (త్రిభువన పభ 

యు హు తాథ నునివలన మలయధిణాని జన్మాంతర ౦బునం 

“బతినిగా వేయళకొ నెను. అంతట మేరుధ్భజమహా రాజును ఆతని 

“రాశీయు అవన్నపములు విని పట్టరానియానందము ఫాంది 

యిట్లు పలిక్కొనిరి మన కొమరు లీక్క-_న్ని యలను భార్య 

లనుగాం బడసినం గదా లోక ద్యాయజయసలము ననుభవించిన 

వా రగుట 1! కావున అగ్నిలో పడకముందే పోయి ప్రిని తల్లిసి 

వారింతముగాక. ” ఇట్టు దేవిశో ఆలోచించుకొని రాజు వారి 

'కడకుం జని “సాహసము సేయకుంకు మోదుఃఖమును నే తీన్చె 

దను.’ అని వ్యాకుచ్చెను. వీనుల కమృతవువాన యైన యారా 

జెందువచనమును విని ఆతనిం గనుంగొని అయ్యసురాంగనలు 

మువ్వురును ఆతనికి నమస్కరించిరి. స్వయంప్రభ యిట్టుల 

నియె;._“ మున్ను మేము లోక ద్య యెశ్యరుం గాంచుచుండియు 

మాయాచ్చన్న ల మగుటం గానరామెతిబు, ఇప్పుడు ని కగపడి 

-లీమి, నీకగపడినమ్న్మాతౌాన నే మాకు త్వరలొ దుఃఖాంత మగును, 
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స్వయముగా దేవర కోరినవరంబు లొసంగలగా నిశ చెప్పవల 

యునా! కావున నాసన మలంకరించి ము పపాద్యాదుల 

(గహింఫ్రుయ, మారు జగ త్చూజ్యులము, వది మాయా! శ మము,” 

అంతట రాజు నవ్వుచు “సయల్లుర కీయిరువురకు సవ్ర పాదా 

ర్స మిమ్ము అని హోెచ్చకించెను. పీరికి (బిన్ఫపుభ ధ్యజు(శు 

పాద్యాదిక మివ్చీంచును, ఇప్పుడు మిరు గహింవుంయుి అని 

స్వయ పభ వాకొ నెను, “సర్వమును వుచ్చుకొంటిని మిరు 

ఈమరణ |సయత్నము మానుండ. మోాదేశములో సర్యశామ 

దంబగు నెక వురంబు చేరి యుంకుంకు అనంతరము మోకు 

కుశల మగు నుపాయము నేన వే సెదను. అని రాజు వారిని 

మందలిం చెను. స్వయ పభ నెండియు నిటనియె:_“చవరమా 

టచే దేహ త్యాగోద్యమము మూనితిమి. మాపభువు చెణసా 

లలో. బడియుండంగా మేము ఇంఎ నెట్టుందుము? "కావున దెవర 

స్వయముగా మూ కిచ్చిన నరమును పాలించువణకు, వుత్తాా 

వమాత్యస మేతుని మూ పభువును విడివించువణకును మే మిటనే 

యుంగౌదము. విడుదల పొంది యాతయు నయధికారిగా ఈ 

రాజ్యము 'నేలును, ని కిచ్చయేని రాజ్యమును నీకే అగ్పించును* 

అ ట్లతండు నితో నెడంబడిక గావించుకొనును ఇందులకు 

మేమును పాతాళవానులును పూంటకావులము, పాతాళ మునుండి 

మారత్న ములం గలక మనో విని “నేనే యిది తెలిసికొని 

యొదన్సు మారును మోమాటను మజవకుండు” అని పలికి యా 
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రాజు స్నానముచేసి పాట కేశ్వరుని పూజించెను. డైత్యరాజ 

కన్యలు ఇట్లు తమ కగపడిన యారాజకు మారులం గూర్చి య్ 

క్మాగచి తృ లెద 

అంతట (పణామవూర్వక ంబుగా రసొతలవాను లెల్లర 

చేతను ,తె)లో కమాలి విశుదలం (బౌర్థింపుబకుచు ధన్యుం 

డామేరుధ్వజుండు తనకీ ర్రివశె జేల్లని వయిన గొడుగులతో 

డిక్కులం గప్పుచు భార్యావు త్త) సమన్వితు.డై యనురలోకము 

నుండి వెలువడి తన రాజధాని కేగాను. అచట నాతని చిన్న 

కుమారు(డు మలయధ్యజుండు ఆదైత్యక న్యలలో చిన్న దానిని: 

ధ్యానించుచు నిదుర గూరక కనులు మూసీ బేసియ మ్వులవాని 

కాశకు పాలై రాతి వేగించెను. థై ర్య సాగరు. డాముక్తాఫల 

ధ్వజుండు అసుర రాజకన్యను పెద్ద దానిని తనయందు బడా 

లాషను మునీం దులమానసంబున నేనియు నూరవికారమును 

గూర్చు సొబగుక తేను తలపోసియు ఎలజవ్యనమువాం డయ్యు 

మునివలనం బొందిన వరంబునం జేసి డెందంబునం గలంగండా 

యను, పెద్దళొమారుం డిట్టు పెండ్లి నెల్లమియు చిన్న వాం 

డిట్లు మచదనాతురుం డగుటయు, మహోనురు(డు కన్యా పదాన 

వఏముఖు. డగుటయుం, దలపోసి మేకుధ్య్వజు(డు ఉపాయం బర 

యుచుండేను. 



౬-వనవ తరంగము. 

అనేలా 

అనంతరము మేరుధ్యజుండు వుదనజ్వ రా కాంతుని కుమా 

రుని మలయధ్వజునిం గాంచి భార్యత నిట్లనియె. పాతాళ 

మందు మనము వాచిన యా స )లోక్యమాలి తనయలు 

మనకుమారులకు భార్యలు గాశేని నే నేమి చేసినట్టు వారిలో 

చిన్న చానిం గోరి నాపట్రి మలయధ్యజు(డు లజ్జ చేత కామాగ్నీని 

లోపల డాంచికొని వుటపాకంబునంబో ల నెరియుచున్నా (డు, 

కాననే మున్ను స్వయం పభకు వాగ్రానముచేసియు నే నివుడు 

ే/లోక్యమాలిని విడుదల సేయ కున్నాండను. బంధవిముక్తుం 

డాయెనేని యాతే(డు అనురత్వాభిమానంబునం జేసి తనకొమారి 

తలను మానుషులకు మన కుమారులకు ఈయ(డాండే. కానన 

ఈవిహయము నాతనితో మనము సాంత్యపూర్వకంబుగా (పస్తా 

వించుట మేలు.” భార్యతో సి ట్లాలోచించి మేరుధ్వజమహీ 

పాలుండు (పతీహోరుని రావించి యి ట్లా దేశిం చెను. 66 నివు 

శ్వేతశైలగువా కరిగి యట కట్టునం బడియున్న దై క్యేందుని 
తె )బోక్యమాలిని (నీతితో నామాటగా “డై త్యనాయక్సా, దైన 

'యోగంబున నీ విట చిరము 'క్లేశపడుచున్నా వు. కావున నిప్రుడు 

నామాట నెబ వేర్చి శేశమును బావుకొనుము నాకుమారు 

లకు తేద్దర్శనానుర_క్షలను నీకొమారితల నిమ్ము. ద్షటనుండి విడు 

పొంది శపథము గావించి పోయి సీరాజ్యము నేలుకొమ్లు. అని 
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"పాచ్చరింవుము.” అంతం (బలీహారుయ సోయి రాజవచనమును 

దై ల్వేందుని తెలిపెను. మానుములకు నేను కన్యల 

సెయన్సు అని యనుేందుం డు గ్వరమిజెను, (పతీహారి మరలి 

నచ్చి యానా రను రాజాన కెతంగించెను. 

అన "తరము మేరుధ్యజుండు ఉపాయ మరయుచుండెను. 

దినములు గడచినవి, అంత నావృతాంత మెటింగి సయం పభ 

పాతాళమునుండి మరల పంసంా ఇందువుతి యను నావృద్ధ 

దూతి వచ్చి (గ్రతీహరీముఖ౧బుగా దన్నుం దెలియం-బజిచికొసి 

మహాదేవిచెంత కేగి ఆదరంబు నడసి తేలచి యి ట్రనియె;-- 

“దేవీ స్యయంపాభాదేవి నీకు విన్నవించుచున్నది. *మిమా' 

టను మజచితిరా? సమ్ముదములును కులగిరులును |పళయ 

మున మాజటీపోఫ్రునుగాని మిముబోంట్లమాటమా తము అవు 

డును మాటను గదా, మూ పభువు కన్యల నీయ నంగీకరింప 

"కేమి? కారాగ్భృహన్ధు.. డాతెడు కన్యలను కానుక యె ట్లి 

చ్చును? మోరు చౌచిత్య మారని ఉపకారార్థ మాతని విడుతు 

శేని Sc యాతండు తప్పక కన్యాదానము 

చేత మోకు (పత్యుపకారము చేయును. ఒండువగ స్వయం 

(పభ కన్య్నలతో యాడ _(పాణత్యాగము సేయును. దాన మోకు 

మూనుతలును దొరకరు. మో సత్యమును పాలితము గాదు. 

కావున ఓ దేపి, ఎల్లరకును పింతముగా శాజు ఒడంబడికలు 

శ్రపథంబులుం చేయించి మావెరను విడుచునట్టుగాం గావిం 
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వుము*”) అని. స్వయంప్రభ పసరఠవిన దానిన్ ఖచర త్యాదిదాయ' 

కంబు లగు దివ్యరత్న ములు పొదిగియున్న యీతొడవును, కె 

హన అంత నిందుమతిశో రాణి “వనట నున్న యామె. 

వలన నే నెట్టు కె కొందును?) అనియెను. * దేవీ, దీనిని నివు గై కో' 

సి, నలు మాకు అసంతుష్టి కలుగును, కై కొందు వేని 

వమూాదుఃఖము శమించినట్టు) మేము న వదము** అని యిిను 

మలి కడంకమిోణఅ మనవి సేసి బోధింపంగా స్వయం౧పభకు 

ఉఊజడెంవుగా రాశి దానిని (గహించి, ఇంనుమెతిని "రాజు! 

వచ్చునందాక నచటన యుడు మని నిలువుకొ నెను. 

ఇంతలో రాజును అరు చెంచెను. ఇందుమతి వేచి, తన్ను 

రాశి మెటింగింపయగ్యా రాజాన (మొక్కెనుు నాజు ఆద 

రించెను. విషరఖమిజరారోగహరంబగు మాడామణిని సయం. 

(ఆభ పంవీనకానిక కను ఇందుమతి రాజున కద్పించెను. “నాసత్య 

ము నెజవీ అనంతరము ద్సిం బుచ్చుకొనియదను.) అని రాజు 

వచింపంగా న్నావోడ యించుమతి * దేవా, నివు అంటి వేని నిఆ- 

వెటినద్కే దీనిం బుచ్చికొన్న చో మాకు మితిలేని యూఆట. 

గల్లును.] అని మనవి చేసికో నను. ఆ మాటపై రాశి *“చక్కలా 

చెప్పిలీవి.” అని నుడిగి రాజుచేతనుండి యాసిగమానికంబుం. 

గయికొని యాదలం దా ల్బ్చెను. అంత నిందువుతి స్వయం పథా 

వాక్యమును రాణేక ని వెదించిన మ్ల రాజునకును సివేదించెను. 

రాణియు నళ్లు యని పలుకగా శాజు “ఇటనే యీదిన ముండు. 
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ము, జేవు చెప్పెదను.’ అనెను. మబజునాండు తేల్లవాజణగా 

మేరుధ్యజమహో రాజు తనమం తులను రావించి యిందుముతి ఫో 

నిట్లు వక్కా_ణిం చెను, “ఈమదీయమం తులలో ౧సాడ నలగ 

మోాదొరకు బే /లోక్యమాలికి తెలిపి, పాతాళంబునుండి స్వయం 

(పభాద్యనుర ననితలనుు, పాతాళ వానులలోని |సముఖులనెల్ల కు, 

హోట శేశరసంబంధిని ము చొసహితం బగు నారికోథ ంబును, 

తేమ, లీ క్టమాలి భృత్య బంధు ససాతే ముగా నెప్పుడును 

మావశంబున నుండవలయును. నాగములు సెరులను పాడు 

గావింపకుండవలయును, ఈ విషయంబున స్వయం పభాదులు 

నా మంతులయెదుట భ ర్హసాదములు తాం సన పథములుచేేని 

పూంటకానులు గావలయు. పాతాళవాను లెల్లరును రాజు 

లతోయూాడ పూంటకావులు గానలయును, అందటును తమ 

యసత్యములను నూ కప్పగిం_వలయును. అందును రాజు 

లణోలంసహాడ (వాంతి [ఇ న్ యిచ్చు హాట కేశ్వరుని సర్యాంగ 

వారికోశమును (దానవలయును. అట్లు చేసినయనంతరము 

నను చెజసాలనుండి లో క్యమాలిని వడుదలవపేెసదను.” 

ఇటు వచించి రాజు ఇందుమతిని మంత్రులను పడొడైపరతూో 

ను. 9్రందుములి మర్మతులతోలగాడ న్ యావృతాంత 

మును కై/లోక్యమాలికి నివేదించెన్తు. అతిండు నంగీకరిం 

చను. అంత సిందునుతి వాతాళళలోకమున కరిగి స్వయం 

[(పభాదులను కోశజలమునుం గొనినచ్చి . శాజ్యుమోల సతేని 



ముకాఫల కేతుని కథం 1953 

మంతుల (మోల అుుదఅచేతను రావో కశపనము నెల్ల 

చేయిం చెను. అంతట మెరుధ్యుజుండు కృత్మపత్యయుని ల 

మాలిని కారాగహమునుండి వెలువరించి తిన యి౫టిక్తి 

రావించి సపరి[౫ హు నాతెని చక్కెలి సత్క_కించి అనురరత్న 

సంచయముం డాం గైకొని యాతెని నతసిరాజ్య మునకు 

పలి నరః తలో కరమాలియు సన యా లనుంన . కరిగి డత 

రాజ్య mes భృత్య్వి బ"ంధ వుల గరు సం తం? 

మెరుధ్యజుంయు వాతాటో న. య! హమాంవైనవానుల, మగని 

భరాలోపె ము నాగు ననాకాలవ) తట | 'నుంబభోలె సిం 
(0౮ NK ౧౫ 

మ. 

అజాత వము నా కరిమాలి భాం న ౫~లయంబనలికి 

కాచి త హం. మరుధ ౫ సి గుమారులకు తన 

దుయంట తె నక నాశచరంచె* దింయము నిట్చువాల్న: తెదిర్చు మెను 
స 0 =. 

న |. శ 
ధరజాన న పున, బెంధససి ఈ ఉట సర గాం బ్రా 

వ నం మెరుఫ్య అనికవ కేల ఆలఫ్వ "మొం పె “యలు 
౮౯0 

విన్న షిం చెను, “దివ్యా మును పొతాఫీమున గని కరము: తినిసి 

యుండెవు, అప్పును విజయంచేని మావేయు సరచన్యలను 

(గహించుచు కరుంగొనుము నాక న్యారత్న ముల నిరునురను 

క్ జు “౨ పై 9 ర్ బస మ పవన ల నితనయుల క [గహింవుము, అంత మెరుధ్వ్యజుండు J ర్యను 

అవని ట్ 

కశొొమరులను రావించి నారకి అను రయదవచనమును కన్యా 

దానాంతము వ్యాకుచ్చెను, అంత పెద్దకుమారు(శు ముక్తా 
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ఫలధ్యజు( డి ట్రనియె;___శ ౦క రుంగూర్చీ తపంబు సలుపక నేను 

పెండ్లి చేసికొనను ఈవిషయమును నేను మున్న తమకు చెప్పి 

యుంటిని ఈయపరాధమును తమరు మన్నింపవలయిను, నేను 

తపోర్గము వెడలినంత, తముడు మలయధ్యజు(డు వివాహమా 

డునుగాక, అపాతాళక న్యక లేక యితనికి నుఖము లేదు గదా 

ఆమాటకు చిన్న వాండు “అన్నా, నీవు లేక అక్ష క్రికరము అధ 

రము నగుస్య్రికృత్యము క్ నెట్లు చేయుదును? ” ఆసనియెను. 

మేరుధ్యజుండు ఎంత బోధథించినను ముకాసలధ్యజుండు వివావా 

మునకు ఒప్వుకొనం డాయెను. దాన నగఎ గూరియున్న మరు 

ధ్వజా నామం (తించి ల “లోక్యమాలి అనుచరసమేతముగా 

పాతాళమునకు మరలిపోయెను. 

E వ లోక్యమాలి యచట భార్యతో ను కొమరునిణోను 

అన్ఫతొంతము చెప్పి “కనుంకు మనకు అవమానమే చేయ 

సమకట్రినవాంగ్రై విధి మేమి సేయుచున్నా (గో! వాలిన న్నడి 

గిన చే నే నియ్యనినారేనూజలను ఇవుడు నేనే పోయి (పార్థించి 

నను మానుషకుమారులు | గహింపర(ట!’ అందులకు నా రిఠు 

వురును “విధి తలం వీదియ యని మెట్టు శోలియును ! శంకర 

వచనము తప్పునా * ఆని పల్కు-చుండంగా కన్యలు హ్ 

(పభ్యాతిభువన్నపభలు వృతాంత 'మెజట్ంగి “మేము పం డెండు 

దినములు నిరాహార్యవతనమున నుం'డెదము, అప్పటికి పరమేశ 

రుడు మాకు వివాహసంపదను అన్నుగహింపంజెని మే మిరు 
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వరమును కలసియే యగ్ని(పవేశము చేసెదము. అవమాన 

మున శేని జీవనార్థ మేని ఈపాడుదేవాములను ధరింపము.” 

అని నియమ మేర్చరించుకొని యిరువురును ఉమాప పతి మోల 

నెలకొని నిరాహార లె జప పథధ్యానపర లై యుండిరి, అవృతాంత 

మెటింగి వారితేప్తీదం| డులును సుతావాత్సల్యంబునం వేని తా 

మును వారతోంసాడ నట నిరాహార్యవతులై యుండిరి 

అప్పును వెడియు స్వయం ప్రభ ఆకన్యలతర్సీ ఇందామతిని 

వీలిచి డానిముఖమున మేరుధ్యజమహా రాజుపట్టవు దేవి! ఆ 

వృతాంతమును పంపను. ఇందువుతియుం బోయి తనదొర 

యితియాసంకటమును అదేపికి విన్నవించెను. ఆమెనలన 

'మేరుధ్యజుం డెణిం౫ను. వారు ఆదంపతులను అనుసరించి 

తామును నిరాహార వత మవలంపిచికి, వాఠిపుత్తు) లిగునురును 

వితృభ_కిపరాయణుు తామును ఆహారము మానివెసిరి 

జు రెండులో కములంమను ఏలిక లయిండ్ర స్మిసంకి టము 

సంభవించి యుండంగా మున్రాఫలధ్య జా: డ కు భొజనం మాని 

ధ్యానంబున వినని శరణు వేడెను. ఈవిమున ఆబజు దినములు 

కడచినయనంతరము ముక్రాపలధ్వజుండు వేకువను మేల్లూని తన 

పూర్వమిత్తుం డగుసంయతికుని యవతార మైన ముహోబుస్థి శో 

నిట్లు వక్కా-_ణిం చెను;.__““మి_త్హామా, నే నివుకు కలలో 

నాకు మున్ను తిపోధనముని యిచ్చిన నావాహానమును 

కామరూపమును మనోగతిని విమానరూపము దాల్చిన దానిని 
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ఎక్కి చి త్తనిర్వ్యృృత్నికె మేరుతటగతమునకు గారీశాలయము 

నకు బోలుూుతిని, అట నొకదిన్యక న్యక ను తపఃకృశిను 

గంటిని.  ఆకన్నియంగాూప్పి నాతో జటాధరుయ ఒకానొక 

వఫప్రముషుండు నవ్వుచు “స్టీం ఒకకన్నియనుండి నివు పలా 

యితుడనె యిట శకిశెంచితివి, ఇట నికు ద్వితీయ ఈమె 

యుక తె సంభవించియున్న ది, చూకుము' అనిమెను. ఆమాట 

సని ఆక న్యరూవుం గాంచి తనియక య తెల్ల వాణుతేలిని మే 

భొ_ంటిని. కావున ఆదివ్యకన్యం బొందుట్వకై. ఆతావునశే 

తర ఆద అట నాచెలునం జూందన మేని చచ్చుం జూ చ్చద. ఆ 

తీరున నాకు లభించిన యాదైత్యక న్యను విడిచి నాయుల్ల ౧బు 

స్వప్న దృష్టయందు మరులుకొని యున్నది ! ఈవిధి కేమిసేయ 

నగును ! అట శేంగిన నిక్కముగా నాకు శుభము గలదని 

తలంచుచున్నా ను” ఇటు పలికి ముక్రాఫలధ్యజుయ తనకు తపో 

థధనముసని యిచ్చిన యానిజ వాహానమును తలంచుకొ నెను. 

అదియు కామమాసము _కోకినతావునకుం గొని పోనునడి, 

విమానరాపమున చెంతకు రాయగా దానిని మిత్సు)నితోహాడ 

వెక్కి. యాదిన్య|పదిశ మునకు గారీపత్యాలయమునకు వెడ 

లెను, అట జని కలలో? గన్నట్టుగానే సర్వము అట నుండం 

గని హర్షి ౦ చెను అట ముహైఫలధ్య్వజుండు ఆ సము సే... 

ఒంటిపకిచారకు(డుగా సిద్ధ "దక మను శేరి బిర్భమంద్లు స్నానా 

దికములు సేయ నారంభించెను. 



నముశాఫలశేతుని రన 1957 

ఇంతలో ఎటకో యాతండు పోయె నని యెజీంగి యతని 

తెండి మేరుధ( జయ భార్యానుతసమన్నితు( డె యుపవాస 

కృశళుడయ్యుం బడినమీభము అలోక సామాన్యమై పాతాళ 

మందు సయితము (పకటమాయెను. అంతట ఇ లోక 

మాలియు ఉపవాసకృళుయు భార్యాసుతాసమన్వితు.డ 

తానును మేరుధ్యజానినగరమున ఏరుదెరిలి. “సేతు చతుర్దశి 

యగుట నాత(శు హరు నర్పించుట కె యెటకో పోయినాంయు, 

కాన సీదిన మిటనే వేచియుందము, తోపు తెల్లవాజునంత రా 

డేని ఆతం జెట నున్నాంన్ అటకు మనమే నంగుదము, 

ఆనంతరము సపకారున్ను న యు రుసుం గాక. అని ఆయందటు 

తోను సిన్బాయము సేసికొ నెను. 

ఈలోపల మేఘువనమున నాగార్యాశమమున నున్న 

యాపద నళేయు ఆదినము తన చెలులతో ని టఏయె; _ “చెలు 

అనరు ల కలలో నేను సిద్దిశ్టరమునకుం జనియుండ 

నట దేవళిమునుండి జటాధిరుం డొకపుకుషుయు వెలువడి వచ్చి 

నన్ను “వు తీ, నీదూఖము తిటినద్కి నీకు పతితోడ సమా 

మము ఇవుజే కానున్నది.” అని పలక పోయెను వెంటనే 

మేలొ_ంటిెస్కి తల్ల వాతనది. రండు అటే పోవుదము” 

ఇట్లు పలీకి యాచెలులవోలసహాడ మేరున్రపార్శ ఏమున నున్న 

గారీశ్ణ రాలయమునకు పద్ధావతి యరిగి యచట సిద్ధోదక 

తీర్ధంబున స్నానమాడుచున్న ముక్షాఫలధ్వజుని దవుదవ్వులం 



1958 కథాసగిత్సాగరము, లం. ౧౭. తండ, 

గాంచి యచ్చెరునడి * చెలులారా, కనుకు ఈఫవురుషుండు నా 

(వీయునివ లెనే యున్నా (సు, ఆశ్చర్యము ! అతడే యీతఈ. 

డగునాః కాడు ఇతండు మనుష్యుండు గదా.” అని పలికెను, 

ఆమాట విని యాతనిం గని చెలు లిట్టనిరి® “దేవి ఈతండు 

శేవల సీ పాయణదయితునిపోల్సి_ నుంటయగాక యితని చెలి 

"కాం డీతండును ఆతని చెలికాం. డయిన యాసంయతకునిం బోలి 

యున్నా (శు. నివు వర్ణించిన యీస్యష్న ముంబ్టి మే మిట్లు 

తలంచుచున్నాము! వా సనముగా వీరు శాపముచేత మనుష్యు 

త్వముం బొందిన యాూయిరువేే దె వముచే స్వయు క్తిచే 

నిటకుం బేంబడినారు, గాదేని యీదేన భూమియందు మనుష్యు 

లకు |పవేశ మెక్కడిది?? చెలు లిట్లు పలుకలా పధ్ధావతి 

యీశ్వరుం గొలిచి తత్సమాపముననే అపురుషుం డెవంో 

యెజుంగునదియెై డాంగయుం డెను, 

ఇంతలో ముకాసలధ్వజుండును స్నానము శివుని పూజించు 

టై చూలయమునకు వచ్చి సర్వమును ఒరికరచి మసోబుద్ధితోో 

సి ట్లనియె;_“వయస్యా, కలలో నాకు కనబడిన యూ దెనళము 

లింగాంతర్ద ఎ్రశ్యల రీశ మూరి రత్నమయము ఇదేం దివ్యవిహంగ 

ములును మెఅయురతనంబుల వెలుంగతోడి (మూంులుం గలిగిన 

యాదిన్యభూములుక లలోం గన్న వి యివేఅపుడు గాంచినక న్యను 

మ్యూతము 9ఇవుడిటం గాన అవ్వెలంది నాకు దొరకద యిని 

తప్పక |పాణము లుజ్జగించెద.' ఇట్లు పలికి ముక్తాఫలధ్య జు(డు ఆ 
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తకుణు లచట డాగ్ యుండగా తాను లోన జొచ్చి నివు నా 

రాధించి వెలువడి ముమ్మాణు (పదమణించినంత నాతంకును 

జెలి కా'డును క స ర6రిచిగడి అఆఅహూరంబున 
లు వ స 

వా రొండొకువులకు పూర్వవృత్తాంతిమును చెప్పుకొను మండ. 

గొ పద్దావతి య తేటిని వారి కనుల మోలం దో౭చెను. ము 

ఆలస ణం యి పల్లే ఇ జ్యా అర స - స కఫలధగజుయ పూర్యజనృనృక కేమును ట్రరాని 

హార్షంబున ఆమెను గని నయన్వునికో ని ట్టనియెః రాతి ట్ట 0 
కలలో చేను గన్నది నాదేవి పద్ధానతియె, ఇవుడు దై వవశ 

మున వా సవముగానే దొరకినది. కాన |పాణవల్లభను అవిలం 

వితముగా గోరవిం చెదను” ఇసు పలికి కన్నుల నానంద చాప్పు 

ములు రాల ఆమెం దటిసి “చేసి పోకుము, నే నాముకాఫల 

"కేతుండను, నీవల్ల భుండను, కు మానుషుం 
జ, అడ జగ న్ క అం 

డ్ నైలెని, ఇవుడు పూర్వజన్యృమును స్మరించితని, అని పట్టరాని 

తమకంబున నామె గవుంగిలవింపంబోయెను. ఆమె కలగుండు 

వడి యంత ర్ధానమై ఛాప్పాయమాణా నీ మై యటనే యుం 

డెను. అంతట నతనిచెలీశాండు ఇన్వగమిోటే యానరాస ముం 

గూర్చి యిట్లు మొజు యిజెను! “దేవీ పదావతీ ఎవని 
౧౧ ఆలీ ౬ 

యట్టి మహాతపఃశేశమును నీవును పూనితివో అతని నెదుట 

వచ్చియున్న వానిని పలుకరింపవేమి * నీ పియనన్యుం డుంజెనే 

సంయతకుండు వాండనే నేను మ్లీకె శాప ముందిన నన్ను 

పీయము పల్క_వేమి ?) ఇట్లు పలికి యాతంయ రాకొమరుని 



1060 కథాసిరిత్సాగరము. లం, ౧౭. త. ౬ 

ఊబడిలం వేసి యి ట్రనియె;___ అనురాగము మా నౌ 

నచ్చిన యాడై త్య రాజక న్య నొప్పరికించితివే ఆపాషమున కిది 
OQ 

ఫలమునుమా. ఆమాట విని పద్బానతి చెలులతో *వినుండు, 

ఇతయ ఆనురక న్వలయందు [పన గిల డట. అనను, అంత 
2 — O౧౧ 

సకియ లి టనిరి. “బేవి, సర్యము తార్కాణసమయన్ను డి. నీవు 
౧౧౫ 

స్రరంపన్నా శనొపసనసమయమున సి వియుంకు మనుహ జస ౧బున 
వాలీ శ (౨ ల -+ 
తనమనన్సు పద్తావలిని సీడి మజియొక్క చెలువమిోందికి. పో 

కుండుంగావుత మిని తపోధనమునిని వేడి నర మొందుటను? 

దాని పభానంబున నితడు బండువెలంచులయందు అనుశాగ 

మూనండు,” ఆమాటలు విని పద్దావతి సంశ యాకుల యాయెను. 

ముకాఫలభ్యడాండును కనుల కగి పడిన డుయనిని అ తత 

మే కోలుపోయినవా ౫ “హా! | పయనీ, పదావతీ, వమి పినిం Sm (CL ee ఏ 

గనవా, ఏిద్యాధరత్యమందు నికె శాప మొందిననేను ఇవుకు 

నె సిక_ముగా మృత్యువు] పొందుచున్నా ను!” ఆని యిరి) 
OM 

పలు దెజుంగుల న్మాకందింపసాగెను. పన యతెనియా 

యాకందనమును విని సఖులతో ని బ్లనియె___“గురు లన్ని యు 
సరము యున్నప్కి అయిననూ ఇవ్ మెల పగంపరావశ 

Cn 

మున నీయిరువురును విని యెణీంగినవేమో యని నామనన్సు 
సిశ్చాియముం బొందక యున్నది. కావున సితనియా ర నచన 

మును నేను వినజూలను, కాన నాగ “ర్యాయతనమున కే 

వోయెదను, నాకిఫు డచట పూాజాకాలముగదా.ి ఇట్లు పలికి 
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పద్దావతి చెలినోయహాడ అంబికా శ మమున కుం బోయి చేవిని 

పూజించి “దహీ స్థిగ్టరమందు చేను చూచిన యాతండే నా 

య. అతనితో నాకు కూటమి నెటనే కలుగు 

ఎగా నన్నుగ హింవుము.] అని వేండుకొ నను. ఇలు కోరుకొని 

పజూవది' కుకు సూను చుచున్న ంతలో ముకాఫ ఫలధ్వజుడును 

సిద్దశ్వరవు- దున్న వాయ తన పూ-ర్వమిత్తు?ం డగు సంయతకుసి 

యనతారమైన మహాబున్టిన” “మి త్త,మా, పద్ధావతి తనతాస్రున 

కాగ “ర్యాయతనమున కేయవ దని నేం దలంవెద. అటే పోద 

వము రమ్వు.” అసి చెప్పీ మనోగామి యగునావిమాన మెక్కి సవ 

యన్వు' పై తానును అయ్య వి క్మాశ మమున కే న చచ్చెను. చద 

లినుండి విమానంబును దిగుషున్న యాతని దూరముననే 

కాంచి చెలులు పద్దానతిత" “దేప్సీ ఈయద్భాతమును గ నుము, 

ఈతండు దివ్వ విమానంబున నిటకును నచ్చి సాడు మానుషు 

ఢూన యీతనిక్ ఈదివ్య స భాన మెట్టు కలిగినది!" అనిరి, 

పబ్బావతి గు టుని య, వ లుం తా, జ వ్రిచేసికొానుండు, 

అవుడు ఇతనికి శాప మిడిన దృఖ్మవతుని నేనును శవించి 

యుంటనిగ డ్యూ, మనుష్యుడు గా నవతరించు నాపాణవ ల్రభునికి 

స్వ్ర ఇచ్చానుగతము కామదూపంబు నగు వాహనమ వగు 

దు వహి అకు తనకు వాహాన మయి విమానరూపముం 

గయికోొోన్న యా మునిశిష్యు నెక్కి యితడు సిక్కముగా 

స్వెచ్చముగా నెల్లయెడలను చరించుచున్నా (డు. అకామా 
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పలుకంగా చెలులు “దేవి అట్టుగా నెబుంగుదువేని ఏల యీ 

తని గారవింపన్ర, వమి యాలోచించు మన్నా వు?) అని యడిగిరి. 

సఖులాడిన యామాట విని పద్మావతి వెండియు ని ట్లనియె; _ 

“నేను వచించిన ట్టుండ వచ్చును, కాని ఇప్పటికిని నాకు సనిశ్చి 

యము కలుగ లేను. ఇత సత్యముగా నా మనోనల్ల భుంజే 

అగు నేనియు, అన్వ దేహమం దున్న యీాతేని, నిజదేహముం 

దాల్ననివానినిి నే నెట్లు గూడందగునుక కావున మనము డాంగి 

యుండి యితని చేస్ట్రీతము నిచట కనుదముి రాజవుత్మి) య్వ్యు 

పలికి చెలులతో నాడ నదృశ్యు రా లె యటనే క ను పెట్టు 

చుండెను. అంతలో ముక్తాఫలధ్యజు(డు విమానము దిగి 

యుత్క__౨ఠ మెయి నయన్యునితో స్తు లనియ్యె ఇచట రక్కె_సల 

కయింబడి బ్యెడిల్లినపవియను నేం గాంచితిని. ఇట మరల 

నుద్యానంబున స్వయముగా నన్ను వెదకికొనివచ్చిన (ప్రియను 
నేం గంటిని ఇచట శాపహతుని నన్ను అనుసకించునదై |పియ 

పద్దావతి యెట్ట కేలకు తపోధనమునివేత మరలింపంబడినది. 

అట్టయాాపేయస్సి ఇవుడు, చూడుము మిత్తమా, నాదూవు 

నుండి పలాయమాన యగుచున్నడది!' అతండు పలికిన యీ 

మాటను విని చెలులతో పద్మావతి “చెలులలారా, నిక్క-_ముగా 

నతండజె యితండు అయినను తొంటిదేహముం గయికొనని యీ . 

తని నే నెట్లు కూడుదును? ఈ విషయంబున నాకు ఆసిద్ధి 
ఛ్వరుండె గతి, ఆదేవుంజే నాకు స్వప్న మొసంగినాండు, అతండే 
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యిందుల కుపాయము సేయువా(ను. అని వా[కుచ్చి ఆసిద్ధి 

శర శె త్రమునకు ససఖీజన మొ పోనుచెంచెను. అచట ఈశ్య 

రుని పూజించి యగ్లేవునమోల “పూ పూర్వదేహగతుని నావల్ల 

భుని నాకు నిమ్యు, ఒం డె మృత్యువు నేని యిమ్లు మూండవగతి 

నాకు లేదు.’ అని వేడుకొని యటనే చేవళముముంగిటనే 

చలులతోయహాడ నుండెను. ఇంతలో ముక్తాఫలధ్యజు(డు 

గార్భ్యాశమమునం బద్భావతీని "నెదకి వెదకి కానక బె్టెలి 

తయన “మిత్తృమా, చెలి యిట దొరకదాయెగ దా, 

కాన ఆశంభుశ్నెతమున శేగసదము , అటను దొరకద మేని 

నేను తప్పక చిచ్చుం జొచ్చద.” అని వచించెను. సఖ్రుండిట్ల 

సియె *సీకు నిశ్చయముగా మేలు కలుగ నున్నది. మునివా 

క్యంబును శంకరుని స్వన్నా దెశంబును రి తేగావ్రుగదా.' ఇట్లో 

దార్చుచున్న యా చెలి-కానిశో ౧హాడ ముగ్తాఫలధ్య్వజుంకు ఆ 

విమాన మెక్కి. సిద్ధిశ్వర మునకుం జనియె. అట్లు వచ్చిన యాత 

నిం బద్దానలి కనియు అద్భశ్యు రాలయి యుండి సఖులను “ఇత 

డిటకును వచ్చినాడు కనుడు.? అని హెచ్చరించెను. ముకాఫ 

లధ్వజుండును దేవుని (మలం జొచ్చి అప్పుడే పూజ నెందియున్న 

యాచదెవ్రం గాంచిన నయన్యునితో “సుఖుండా, మాను ఎవరో 

ఇవుదే ఈ దేవుని పూజించినారు. నిన్సయముగా న్నావియ 

యిటనే యెటనో ఉన్నది, ఇది ఆచెలువ యొనర్పిన పూజ 

యే” అని వాకుచ్చి ఆమెను అచట వెదకి వెదకి కానక 
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విరహాతిశేకంబు భరింసలేక మాటిమాటికి “హో! _పేయసు, 

పద్థానతీ!” అస మొఆజఅ యిడసా”ను. కోకిలాంగ నాకూజత 

ములను ఆమెపలుకులు గాను నెమలివింఛములను ఆమె 

శేశ్టపాథములు గాను నెతామరను ఆమె నెమ్గోము గాను 

(బమయుచు మదనజ్యరము సోకి ఒడ లెటుంగక యిటునటు 

సరుప్పలిసచుండెను. అుతట మిత్రం ఎట్టకేలకు ఓదూర్వి 

రాజవుత్తు)ని అటు మందలించెరు. ఉపవాసములు సపెక్కి_ం౦ 

టిచే డస్సి వాండప్పు, (టు ఈత కారంభించితివి * భూలోక 

పాతాళములను జయించిన నిన్ను నీ వి ట్టుసేకుచేసద వేమి ! 

సనిన్ఫ్సు చెంతకు రా వేని మోాతం| డి మేరుధ్యజమహా రాజును మో 

మామ దాన వేం! దుః ws లో క్యమాలియు, నిన్ను గోరి 

నట్టిది యాతని కూంతు రా లోక్య పభయు, మోతస్ర్ వినయ 

నడొయు సి అము డామలయధ్వజుండును, చెబుప్రు కలిగ నని 

తలంచి యందబు నుఃవాసకృమిలు (పాణములను విణుతురు. 

కావున రమ్ము, పోయి వారిని రథత్నీంతము, పగలు ముగిసినదిగ దా" 

ఇట్లు పలుకుచున్న మిత్సుునితో ముకాపఫలధ్వజుండు నావిమాన 

మెక్క్_ వచి పోయ నార్ నోదార్పుము.” అనెను. సఖ్లుం డి టు 

నియె. “నీ విమానము నా కెట్లు సిద్ధించును. అది శాపమువే సీ 

వాహన మయిన మునిశి ష్యుండు గదా. అందులకు “అస్సి 

మి_త్త్రమా, నీవును ఇటనే యుండుము ఇట "నేమి జరుగునో 

చూతముగాక . అని రాజవుత్తు/డు మందలించెను. ఏరి యీ 
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అస 

లాపమును విని పద్మావతీ సఖుల 

సరిపోవుటచే నితండు నాపూర్యవల్ల భుండే అని యెజుంగుదును, 

మనుష్య దెహగతుల్హా యిట్లు "శాపముచే నగుభాందుచున్నా 

తో “చాలులారాా ఆనవాళ్లు 
౧ 

కూు-నాకును నడి సిద్ద కన్యను పరిహాసించినందునం గలిగిన 

శాపమునకు ఫలము.” అని చెప్పుచున్నంతలో వియోగివన 

మునకు దావాగ్ని యగుమ్న౫లాం+ ను-స ఎట్టైని తేజు మెలి 

యుచు నుదయింఇను. లోకముల వెన్నలతో నిండౌన్యుు మదన 

దహనజ్యాలతో ము క్తాఫలధ్యజుంపు బంజెను, అంత నాసమ 

యంవు జక్కవయువయుంబో లె రాజవుత్తుుంయ ఏసన్సుచుండ, 

దగలొంది పదానతి అద్వశషయయె యిటు 'హెచ్చరించెను* రా లు న 
YY mw a గ పిన? ము న ప అధు అద కుమార, సిఫు ఆన పూర ఇర వయెనియు అ $m 

డవు నాకు పరవురుషుండవు గదా, నేనును నకు ఒర భార్యను) దా, 

కావున ఏల మాటిమాటికిని (కిందించెదవుః ఆమునిమాట తథ్య 

మ యుని యిందు తప్పక యుపాయము కలుగును.” పద్మావతి 

పలికిన యామాూాటను విని సద్ధానతిం గానుక్ష నృ పాత్మే జుండు 

హర విపాదవిషమం బగు దశావిశెపమున కగ్గమై యామె కి 
టు తర ముసం7ను, 6సీవు పల్కినది సరియె బేఏ, నేను తొం 
CY యాని 

టివుట్టునును స్యరించినవాండ నై వ యాసిజ దేహమం దే 

యున్న నిన్ను ఆనవాలు ప్రతిని, సెవు మున్ను నన్ను వైద్యా 

ధరదేహము దున్నవానిం గాంచినదానవ్లు ఇపుడు మకుష్యు 

Pe, ంగనేరువు న అవశ దేహూగతుని నన్ను ల శైజటుంగ సెర్తువు "కావు వ $ 
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ముగా శేను ఈపాడుదేహామును త్యజింపవలనినది.' ఇట్లా 

'వక్కొా-ణించి యాతం దూరకుంచెను. ఆమెయును అగపడక 

యే అటనే యుండెను. అనంతరము ర్మాతి అధికభాగము 

గడచిన తర్వాత పూర్యసంయతకుండు న. సద 

పోయిన తర్వాత ఆడేహమున పద్ధానతి పొందరాని దని 

తెలిసికొని దుకాసంధ్వరాయడ కొొయ్యలు పురి. సిప్పంటించి 

“స్వామి ని దయచే నేను ల్లీ నుముగా నాయాలో 'లిదెహ 

మును పొండి న్యాపేయసిని ష దావతిని గహూజెదంగాకఎ యని 

లింగమూ రికి ఫంకరునికి (పణమిన్నీ మండుచున్న యగ్నికి 

దేహము నాసుతి యొసంగను. అప్పటికి మేల్కొని సఖుడు 

ఇంకో టర. నెడికి ముకాఫ ఫలధి(జాని ( గానని మండుచున్నయన్నీని 

కాంచి అందు విరహము నె ర్వ లేమిం ద నమిత్తుగండు కూలి 

మడ్స నని తిలుచి ఆమాఖగున తానును ఆ యగ్నిలోనే 

కూలను, డానిం గని పదానతెయు దుఃఖాకుల యె జెలులతో 

“చీ! _స్తీలహృడయము న్మణాయుధిముకన్నను కఠినము, ఈ 

దుఃఖమును కాుచుచున్న నా పాణము లు ఎగిరి పోమియే 

యిందులకు నిదర్శనము. సను మూతి మంత కాల మోపాడు 

దేహమును ధికింతును. నాకు ఇప్పటికిని దుఃఖము తుదముట్టి 

నడి గాదు నాపాపమునం జేసి యాముసివచనము _సెతేము 

దిబ్బ యయినడి. కావున నాకు మరణమే మేలు, వుట 

పరవురుషుల నడుమ నగ్నిలో నుజుకుట నాకు దగవు గాదు, 



ముకాఫలశేతుని కథ, 1067 

"కావున అనాయాస మగు నుగ్శితాడ నాకు గతి.” అని పలికి 

శంకరుని [మోల నశోకవృకుమున తీవతో నురి కట్టుకొనం 

వొడంగను. ఆసలుగొలువు మాటలశో నామెను సఖులు ని 

నారింఛచుచుంచుండంగాా అంతలో, నచటికి తపోధనమునిమే 

వచ్చి “ఫు స, సాహసము సేయకు, నావచన మనృతముగాదు, 

,గర్భమనలంబింవ్రుము, ఇప్పుడే సీకాంతు(డు ఇచటకు వచ్చును, 

నిన చూతువు, వితపంబున వే అతనికి త్వరలో గాపక్షయ 

మైనది. అట్టి నిత్రపంబున నే సీకు ఈయనాస్థ యెట్లు కలిగినది ! 

వివాహము సమిోవపీ-చియుండంగా నీకు ఈ విపూద మేల? ఇది 

యెల్ల భ్యానడ్భృష్టి చే ఇజింగి నేను సనికడకు వచ్చితిని ' అని 

వాకుచ్చెను. ఆమునికి నమస్క-60చి పద్మావతి క.౧ణకాలము' 

వోలారూఖనలె నుండెను, 

అంతట మ ర్ల ప్రైదెహాము కాలిపోంగా నై ద్యాధర 

బేహాముం దాల్చి సవయన్యు(డు ముకాఫలశేతుయు ఆమె 

కాంతు.యయ అతానున శకి తంచెరు, అంతట (కొ తీ మొబులుం 

గన్న బాొతకాంగనవ్ట ఉదయించిన రాశేందుని? గన్న తెల్ల 

గలునతీవవో లె, విద్యాధ ₹౫ దతనయుని ఆకాశమున. నచ్చిన 

వాని సాతనిం గని పద్మావతి మాటల కందని సంతోవమును 

ఫొందిన దాయెను. ముకాపల కేశుండును చిరకాలము నిర్జల 

"దేశములో సంచరించి బడలిన బాటసారి యటినింబో ల ఆమెను 

గాంచి భూవులచేతనే (తాగివెయుచు మోదం బొందెను. ఆ 



1968 కథాసరిత్సాగరము. లం. ౧౭. త. ౬, 

యిరువురును శాపర్మాతి నశించినంతట జక్క_వలుంబో లె కూడిన 

వారె తపన వేజనుండగు మునియొక్క_ పాదములం (బెల్లి తృ 
వ్ 

నెందినవాశె ర. మహామునియు వారిని “మారు శాపము తీటి 

సంతసంబున మరల నెండౌగుల నిటం గూడినందులకు నేను 

కరము సంతసించుచున్నాండను,” అని యభీనందించెను ల్ల 

షళ్టుసతనల షా నప తిన వో క “రుని “చయెాథటుంగు స్పుటిక్ నో Es కనిష్థప్రు_ తస మతు UE సురుథురజ 

మహారాజును సపెద్దకుమారుని వెదకుకొని యచటికి న చ్చైను, 

శు ఊాననాదిపంకు ఒెంలోకంవూలియు తన ణా అరు దానవాథిఫుండు ల క్టమాలియు తనతనయను పు 

లోక్య భం దోక్కలి సాంత్వనకు సానుచరు.[యనై విమా 

నంబున నటే నచ్చెను. అంతే ముని అయ్యికువురకును ముకా 

ఫలశేతుని మూవి, ఎట్టు ఆతనికి శాపనశంబున దేవకార్యార్థమై 
౧ రా 9 స 

మర్రి పో నచ్చినదొ, యు ఎద. యూయెనొ, ఆ 

వృళాంతమును షా మ ఆనవృతాంత మెతయగి అగ్నిపతన 
ఈ) రాం నం! 

మునకు సమక 23 మరుధి(డాదు లందణబు నెండియు మునియుప 

థి 

సలివీ శణములో కోకరహితు లర, స లక పభయు తిటా 
చ. 0 / 0 | 

లున పూర(జన మును స కించి “ఆహా! నేను పిదరాణ కొ | ప 
మాకితనుు దనపభనుగ దా, విద్యాధ రాధి నాథుడు నాకుం 

వం! 2 జ + ప అర దెశెంబుబ దక స్నానము హరార్చృనము ఇట్టినుకృతంబులు 

బతి గాన్రతె మని చను తంబు సల్సు చుండి పద్మావతి" పరి 

హసింపంబడిన దాననై నాకోరిక నెఅవేజుటకె చిచ్చుం జొచ్చిన 

దానగదా. అనంతరము ఈ_దె తేయకులంబున జనించి ఎవని 



ముకాఫల కేతుని థం 1969 

యందు వలవుపెంటినో యాత డీరాజకుమూరుండు తనతొెలిటి 

వైద్యాధర దేహమును పొందినా అన్వరూవుం డయిన 

యీతని సీచేహముతో. గూడుట సరిగాదు. కావున నీతనిం 

బారయ నియానురశరీరమును వెండియు నగ్నిలో వేళ్ళెదను.” 

అని తలపోసికొని యీోానిక్న్చయమును తేల్లిదం| “ఏల శకెజ్ంగించి 

ముకాఫలధ్యజుని నెంజకి నగ్నిలోం జొచ్చెను. అంత నామెను 

పూర్వ దేహము నర్పించిన దాసిని కరుణచే సగర నుల చేత, 

గొని ఆవిర్భవించి, స్వయముగ ని టునియె__“ ఓయు ముకాఫల 

కేయూ ఈమె నిన్నుంగూర్చి నాయం దేహము వడలినది 

కళను మాను సిద్ధరాజక న ను డెవ భను భార్యంగా కము! 

ఇంతమా(తము పలికి అగ్ని దేవుండు దిచ్చుమొగంబు కాలా 

ఇం దాదిదేవతలతోం గూక నటకు wp దేవ్రుంయు వచ్చాను 

నిద్యాధ కేం దుడు చంద కేతువును, గంధర్వ రాజు పద శేఖరుం 

జాను నచ్చిరి, అంత నెల్ల వారును నభినందింసు, వనము. డయిన 

యాముక్తాఫల శేతునికి నంధగ్యరాజు హర్ష న్యగ యగు నిజభా 

మినియుం దానును యఖథావధిగా విభవ త్తీరంబుగా సిజనుతను 

పద్ధావతి నిచ్చెను. ఆవిద్యాధర రాజవుత్తుంండు నుచిరోత్పుకను 

దయితను బడసి జన్మలేరుపలము న... తలం చెను, ఆసిద్ధ 

కన్యనుం గూడ వివాహా మా మెను. మలయధ్యజుండును యథా 

విధిగా తండి యిచ్చిన దైత్యేకన్యను (తీభునన పభను బొంది 

కృ తార్థుం డాయెను. అనంతరము కృ తార్థుం డా మెరుధ్వ్యజమహళ* 



1970 కథాసరిత్పాగరము. లం, ౧౭. తే. ౬. 

రాజు దీపస సహిత మైన యీోభాలోకమున కెల్ల దితీయనుత్తు/ని 

రాజుగా నభిపే.కించి తాను ఛార్యతోలాడ. తపోవన మా(శ 

యిం చెను, దై త్యాధినాథుండు టిలో సట సభార్వు(డే 

తన స్థానమునకుం బోయెను. కాఫల శేతునికి 

విద్యుద్ధ హాం న్ నెసంగను, త 

వ్ ద్యాధ రాన్తురై శ్వర్యము ననుభవించుంగాక్క దేవతలు తమ 

తమనెలవుల కెళసదురు గాక.’ అని యాసమయమున ఆకస 

నుండి వాక్కు_ విననాయెను. దానిని విని సంతుష్టులె అహో 

(దాదులు య థాస్థానములకుం జనిరి. క కుం దైన 

నిజ శిష్యుం దోడ్కొ-.వి తెపోధనమునియు చేగాను. ఇరువురు 

"పెండ్డములతో 'నెలుం గొందుచున్న తనయుని ముకాఫల కేతు 

విం దోడ్కొ-ని చందశేతుండును వైద్యాధర పదమునకుం 

బోయెను. చంద కేతుయ చిరకాలము సొవమారునితోం గూడ 

విద్యాధర రాజ్యలత్నీని అనుభవించి అనంతరము అతనిమోాంద 

తన రాజ్య భారమును మోవి తాను భార్యాద్వితియుం డై తపో 

వనమున శేంగను. ముకాఫల శేతుండును మున్నే జెవెందుని 

నలన అనుర రాజ్యమును పొందియున్న వాడు ఇవుడు తండి 

వలన విద్యాధర చక్ర వ_ర్రిత్వమును బొంది మూ_లిభవించిన 

నిర్వృతితో నుంబో లె పద్థావతితోం గూడ పదికల్పములు 

ఉఆభయసామాజ్య మ హైశ్వర్యమును అనుభవించెను. అనం 

తరము ఫెనము లెల్ల తుదిని సిరసముల యని యాలోచించు 



ముకాఫలశేతుని కథ, 1971 

కొని అంతమున మునిం దవనము న్మాశేయించి తపంబు సలిపి 

పరజ్యోతిని సామెత్య_రించుకొని పరమేశ్వర సాయుజ్యముం 

చొంచెను 

ఇ ట్లని యాదివ్యహంసయుగ్నమువలన (బహ్మద త్తి త 

నృపతి య;ిాసరె సాద్భుతిక ఫను విసి, తద్వాక్కు_సనే షు దేశం 

బునుం బొంది, దిన్యగ తిం భాం దెను. ఆతెండును స భార్యా 

సచివులును ఆపక్షులు రెంకును సిస్టశ్వరమునకు బోయి యట 

నాశాపదేహములను నదలి యథా పూర్ణము అందిణును శవా 

నుచరత్వముం బపనిరి 

ఓ మునులారా, 9 ఓని వదనమంచుకావిరహంబున 

నేను గోముఖునినలన కథను విని పణమ తము మనస్సును 

ధైర్యము సాల టన 

స మునులెల్ల గోపాలన సహితు లై 

హనద త్ర చకెన_ర్రి చెప్పిన యీూక థను విని పరిణ కము 

బద్ధావతిలంబక ము సమా ఎమ 
— అ 



విషవమళిలలం౦ంబక ము. 
ఆవుల 

1. వ తరంగము. 

వః చం దాననార్ల దేవుని 

జం దాంగుశ్వత భూతి జం దసిశాంగు౯ా 

జం చా క్మా-నలలో చను( 

జన్మ దార్భకిరీటుః గొలుతు సతతము భకక 

ఆ. న కీ డెడు నాగం జఇలువారు నెవ్యాని 

కరము కుంచితా ౫ కోంబుం లి 

కోన్నమితము నాతం డొప్పుగా మిము గాచు 

౫జముఖుంకు నిండుకరణ మెజసి. 

అనంతరము ఆనసితెగికియందు కశ్య పాశ మమున నర వా 

హానదతు(డు ఆమునులణో నెల్ల నిటు వక్కా-_ణం చెను. 

నన్ను దేపీవిరహంబున వేగవత కొనిపోయి రతణార్థము 

విద్యాహ _స్తంబున విడిపోయినప్పుడు నేను విరహకాతరుండను 

పర దేశగుండను (పాణము లుజ్జగింప సమక ట్టి ననమున తిరుగుచు 

క ణ్యవమహామునిం గాంచి నమస్క-రించితిని. ఆయన నన్ను. 

గాంచి యోగదృష్ట్రచే నావృతాంతము నెటింగి దు?ఖతుని నన్ను 



విక్రమాదిత్యుని కఫం 1973 

తన య్మాశిమమునకుం గొనిపోయి కనికరమున ని టనియె 
౧౧ 

సోమనంకోద్భ వుండవు ఏరుండవు నయ్యును ఇట్లు మోహమునం 

బడే దేమి? దేవాదిష్టమై తప్పని చెన ఫార్యాసంగమందు నీకు 
6) ౧. లలా. ఫా 

ఈయనా తగునా సంభవింపం దగస సంగములు సయితము 

ఈలోకమున నరులకు సంభవిం-చుచుం కును, అందులకు సికమా 

దిత్యునిక ఫను నరసిం చెదిను నుమ 

యుగాదిలో విశ(క ర సిడి ంచునడి అనంతిలో ఉజయిని 
| ట్ర్ జ 

యని వ్ఖ్యాచె మయిన నగరి గెంకరునినివాసము కలదు. ఆపు3 

జ నన్ ప అర సస హా 9 | త్రీ చ సన్ ప పతి వె న్ా పరాధృష్యు, య లె సరి వాటపట్ట్యు జనుల 

బ్ ల. SERS భూమిన?ా లె బహుకౌతుక. ఆనగరమున 

మహం దాదిత్యు. డొని జగ దైతే అమరావదీయందు మహే 

గుతువూలే ఏవతకుబలసూదనుండు రాజుంగోను. ఆనాడు 

శె ర్యమున నానాశ స్త్రాయుధు౨ డయ్యురూపమున కునునూ 

యుధుం7, ఈవియందు ము క్షకరుడయ్యును క లియందు 

కరు శ యొప్పుచుండెను. ఇం్మదుసికి శ చివ ల 

నంక్రరునికి గరవల హరికి లయ్యనూలె ఆరాజునకు సౌమ్య 

దర్శన యను సరద ఫార్య యుండెను, ఆయనకు సుమతి యను 

వాను మహామం తి, వ జాయుధు. డనువాండు కుల కమా 

గతుంకు (పతిహారు(డు, వారితో గూడ నావీరుండు పుడమిని 

పాలించుచు అత అ ఛంకరుం గొలుచుచు నానావతేములు 

సలుష్ర్రచుం డెను 



1974 కథాసరత్సాగరము, లం, ౧౮౫ తే. ౧. 

ఈలోపల దేవతౌగణసేవితకందరంచె అన్యదిక్కు-లం 

గెలిచినకు బేరదిక్కు నవ్వునవ్వో యన సనెప్పుచున్న కైలాస 

నగేయద్రమందు పార్వతీస మేతముగా నెలకొనియున్న వురారిని 

ఇం దాదిదేవతలు మ్లేచ్మేోష దవదుఃఖతులు దర్శించి నమస్కా- 

రాన౮తేరము సోతము సలివి కూర్చుండిరి. ఆగమన కారణమును 

"దేవ బేవుం డడుగంగా నిట్లు మొణి యుడిరి... దేవా, నీవును 

విష్వువును ఏయనురులను సంహారించితిరో వా రవుడు వెండియు 

భూ లోకంబున మ్లేచ్భ్చులుగా నుద్భవించినారు, (బాహ్మణులను 

చంవుదురు, త యులను చెడంగొట్టుదురు, మునిక న్య 

లను హారింతురు; ఈపాపాత్ములు ఇంక నే మేమి సేయరు! 

(పభ్యూసాశెసాశెకు భూలోకముచేత దేవలోకము నుఖ మొం 

దును, అకులు అగ్నిలో జేయుాపహ౮ోూమము దివొక 

నుల తృ వ్లికే గదా, భూలోక ము నెల్ల మెచ్చు లా కమించుటం 

చేసి వపట్కాారమంగళములు సమసినందున యజ భాగాది 

విచ్చేదంబు కలుగ చేవలోకము తుయించుచున్న ది. కావున 

నిందుల కిదే నెకయుపాయ మాలోచింప్రుము. ఆమేచ్చులను 

రూవుమాపలోల ఏరు నెకని భూలోకమునకుం బంప్రము.' 

ఇట్లు వారు మొజయిడంగా ముక్క..0టి వారిని పొండి మిరు, 

ఈనిహయమున మోరు చింటింపవలదు నుఖ ముండుండు. ఇం 

దుల కుపాయము నేను త్వరగానే చేసెదను.” అని పల్కి- 

వారిధామంబులకుం బంసెను, 



విక మాదిత్యుసి రే 1975 

వా నేగినయనంతరము పార్వతీసహితుండు పర మేశ్య 

రుండు మాల్యవంతు. డను పేరి గణో తమునిం బిలిచి యి ట్లా 

చ. “ప్రత, భూలోకములో మనుష ప్యుజాతిభో డజ్జ 

యి సనీఫ్రరములో మహం చాదిత్య భూపతికి వుత్తుండవు ఘూ 

రుండవుగా జసనింఫవుము. ఆరాజు నాయంశ మునం బుటినవాండు, 

అతనిరాకో అంపిశాంఛమునం బుక్జినది. వారియుంట( బుట్టె దేవ 

కార్యమును నిర్వహేంఫుము. న్యాపసాదంబున స _ప్పద్యి పేశ్వ 

రుండవై భూలోకము నేలుదువు యక రాతు.నచేతాళుకు సయి 

తము సనివననుం దుందురు. మనుష్యభోగ ముల ననుభవించి 

యనంతరము మరల మాకడకు వత్తుపు.” వురారి యి ట్లుపదే 

నీంపంగా మాల్యవంతుండు స్యా నూకడు ను నేను దాట 

నరనుగాన్నె మానుష్యుక మదు. భఖోఅయు లెక్క_డివి? అందు 

బంధుమి_త్తభృత్యవియోాగములు టర్వ్య రానివి గ చా ధననాశ 

ము ముదిమి, రోగము పీనినలనివెత తప్పదుగదడా-) అని విన్న 

వీంచుకొ నెను, “పోరా పో, ఇట్టదుఃఖములు న్ు నిోమనికి 

సంభ వింపన్రు నా|పసాందబున సర్వ కాలము నుఖతు(డ వుగా 

నుందువు.” అని భూరి యను గహిం చెను, 

అంతట మూాల్యవంతుండు అదృళ్యుం 2 క లాం దా 

దిత్యుని యుజ్ఞయిని కరిగి ఆసమయమందే బుతు వుందియున్న 

పట్టవు దేవిగర్భంబునం జేరెను. ఆసమయంబున చం దక భాధ 

రుడు మ హే _చావిశ్యర్శృపరికి స ww మును “ఓ రాజ్యా 



1976 క థాసరిత్సాగరము. ల. ౧౮. తే. ౧ 

నీభ క్రికి మెచ్చితిని, నీకు స _ప్తద్వీపను ననుంధరను పర్మాకమ 

ముచే న్నా కమించునక్టి వుకత్తు/యు జనించును. ఆవీరుడు పాతా 

ఛాకాథములలోని యతురతుఃవీ శావాదులను సయితము వశ 

పజణుచుకోనును, మేచ్చసంఘములను సంహరించును. దానం 

"జేసి యాతోనికి వికమాదిత్యుం డని నామము కలుగును, శతు 

వులయందు ఆత. డొనర్చునై పుమ్యంబునం జేసి విస. మళీలు. 

ఢనియు నామాుఎతరము కలుగును)” అని యను గహించి 

ధిచ్చు మొగ ం"చౌ మెను. అంత నారాజు మేల్కొని తెల్ల వాటి 

నంత తనమంతులకు అస్వప్నమును సంతోషముతో తెలియ 

చేసను. మంత్రులు సంతసించి స్వప్న మందలి హరాదేశింబు 

నకు ఫ్ర /ంొవ్రి వ ఫల మని పల్కిరి అంతలో అంతఃనురము 

నుండి చేటిక పం డొకటి కొనినచ్చి “స్వప్నములో దేవం! 

సాంబమూ రి యీపండు ఇచ్చినాండు, అని చూవిం"చెను. 

మంతులు రాజును అభినందించిరి. రాజు నిక్కముగా తనకు 

శంకరుడు వుత్తు/ నెసంగె నని పలుమాజు (పశంసించుచు 

హార ౦బున నుండెను. అనంతరము ఆతనిరాణే గగ్భిణియె ఉద 

యింప నున్న సహ సకరునిమండలంబు చే (పాతఃకాలంబునం 

_బాగిక్కు వూల చదీప ప్యమాన యాయెను. అంత నామెకు 

గర్భస్థు డయిన వుత్తు /నికొఆకుం చేయబడిన స్త స్తన్యరకుణ 

ముదలో యన కుచ గములు నలు పొంచెను, ఆమి కలలో 

యతరాతస భేతాళురచే నెల్ల వినతు లొందుచు. ఏడుసం దము 



విక మాదిత్యుని ర్ఫ, 1977 

లను దాశుచుండెను, కాలమున నామె తవయుఏ గనియెకు. 

సూర్యునిచేత నాకాశమువ్రూాలె ఆశిఘవుచే సూతిశాగ్భుహము 

చాల (పకాశించు చుండెను. ఆతనిపుట్టునునకు కురియుచున్న 

వువువానయే నగవుగా, దేనదుందుభిధ్యానము లే నాదములు 

గొ, దివి తేనహాగ్గ ముం దెల్లము "సెసను, ఆకాలపు టుత్సవానండ 

మున ఆనగర మెల్ల మతాగొన్న దినాల గాలి సోంకినది మెల 

వాతకోము నొందినదివాలె నాయెను. ఆసమయంబున నా 

రాజు అననరతము బుగారము కురియుచుండంగా సౌతులు 

దక్క_ అసిశ్యరులు వేటులే శై రి. నివునియానతిబడి మహం దా 

దిత్వే భూపలి యాకుమారునికి . వికమాదిత్యు, డెనియు నిషమ 

నీలు. డనియు నామము లిడెను. 

అనాతెరొము కొలందిపనములకు మహే దాదిత్వభూపతి 

మంతికి సుమతికి పుత్తుంండు జనించెన్సు ఆతనికి మహావతి 

యని సే రడిల _పతీహారుండు వజాయుధుసికి భదాయుభుండు 

వుత్తుండు జనించెను. పొరోహితునికి మహీధరునికి (శీధరుండు 

నుతుడు జనించెను ఆమున్హురణోను పికమాదిత్యుండు 

తెజోలిర్యబలములతోనుం బో లె నాడ ఉపనయన 

మయినంతట నా వికమూాదిత్యునికి గురువులు హేతుమ్మాతే 

భూతులు గాని విద్య లెల్ల స్వయముగా నే _ప్రాదుర్భవిం చినవి. 

అతం జేయేవిద్యను వయే?ళను ప్రయోగించెనో అం దం డెల్ల 

'అతనియుత్క-ర్ష సాటిలేని దని ఆ మావిద్యను ఆయాక ళను 
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ఎటింగిన వా ెబుంగుచుండ్రి, దివ్యా స్తాములతొ ఆరాజు 

నుతుండు పోరుచుండంగా కాచిన జనులు రామాదిధనుర్ధర 

కథలందును ఆదరము సడలించిరి. ఓడి శరణుంజొచ్చిన రాజు 

లర్పించినక న్ని యలను రూపవతలను ఆయాయితేకుల సిరులను 

జోలె నతనితండి గై ౫ కొనుచుం దెనుం న. విక నూాధికుసి 

తనయుని యావనస్థుని రాజు కార భిపీ. కని జేసి తండి మహేం 

(వాదిర్యునృవలి వృద్ధుండు భార్యాసచివన స మేతుండై కానికిం 

బోయి మహే పాశరుని శరణుంజొ చ్చాను, క కవూదిత్యుండును 

తేం డివలననుండి వచ్చిన యానాజ్యమును పొండి ఆకె సమును: 

పొందిన సూర్యునివ ల (పకాపము నెజపంజొచ్చెను. నంగిన 

యాతనికోదండంబున గుణారోప మవుటం గాంచి యానశిక్ష, 

చేతనుంబోలె రాజు లెల్ల ఉచ్చిరను లయ్యును నంగినవా 6౬. 

దివ్యపఖ వుం డారాజు వకునడతగలవారిని బేతాళరాతున 

(వభృతులను సయితము సాధించి చక్క.ల నేలుచుండెను, ఆ 

దిత్యుని వెలుంగులు వోలె విక మాదిత్యుని సేనలు దిక్కులను 

(పసాధించుచు భూలోకమునం (గుమరుచుండనవి. ఆరాజు 

మహాపీకు( డయ్యును పరలోకమువలన భీరువై, శూరుడయ్యు 

ను అచండకరుడై, కుభర్త యయ్యు నంగన్నావియుం డ్రై 

యొప్పుచుం డేను. (పజలలో తండి లేనివారికి " అతండు తండ్రే, 

బంధువు లేనివారి కాతండు బంధువు, అనాథుల కతండు నా 

థుండ్యు వవారి కత. డేమి గాండో -చచెప్పంజూలము, శ్వెతద్వీప 
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మును, పాలనమ్ముదమును, శై లాసమును, హిమాలయమును, 
నిరించుటయందు (బ్రహ్మకు నిక్కముగా ఆజేనికీ రి యుప 

మానముగా నుెప్పెను. 
ఒక నాం డారాజు కొలువుదీరి యుండగా పతీహారు(డు 

భ్మదాయుధుంకు (వవేశించి యిట్టు నివేదిం చెను. ' దేవా, దశ్నీణా 

పథమును జయించుట కె ససెన్యముగా పోయియున్న వికమ' 

శ కి కడకు వలినవారు పంవినదూత అనంగ దేవ్రయ సద్వితియుం 

డుగా వచ్చి ద్యారమున నున్నా (శు. హారి వంత మాతని 

ముఖము శుభమును దెలుపుచున్నది” “ర వనుము” పం. 

పలికెను. అంతట [పతీహారుండు సగాౌరనముగా ననంగదెవుని ఆ. 

-3ండవనానితోంగూడ రాజసన్ని ధికిం దోడి తెచ్చెను. నచ్చి 

స్మ పణామంబుగ జయశ బము పలికి (మోలం గూర్చున్న యా 

దూతను |పభు విట్లు (ఫశ్న చెసను, “సేనాపతి రాజు విక్రమ 

శక్తి కుశలి గదా! వ్యాఘబలాదిరాజులును చేమంబున ను 

న్నారు గదా ఆదంకులోని కడమ రాజప్రత్తులకును (పథానుల' 

కును సేమము గదా? వనుంగులకు గుజ్రములకు అరదంవుదళ 

ములకు కాల్చంట్లకును సేమము గదా ఇట్లు రా జడుగణగా 

అనంగదేవుడు వక్కా_ణిం చెను. “వికమశ క్రిక్ భదము, సకల 

సెన్యమునకును కుశలమే. పడమటిదిక్కు తో సాడ. దత్నీణ. 

దిక్కు నెల్ల యేలినవారు జయించినారు, సౌరాష్ట్రముతో 

సయితము మధ్య దేశంబును, అంగ వంగసమేతముగా తూర్పు, 
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దిక్కును, కనీ రదేశముతోయహాడ ను త్తరదిక్కును, ఏలిన 

వారికి కప్పము కట్లునట్లు వేయంబడినవి, ముచ్చసంఘ ములు 
రై (౧౧ ౧౧ 

రూనుమానినవి, ఇతరు లెల్ల లోంబడినారు, నారు వా రందజు 

వికమళ శ్రకటకములో (పవేశించినారు. (పభూ, రాజులతో 

నెల్ల వికమశ. క్లియు నచ్చి యిటకు రెండుమూ(డు మజిలీలలో 

నున్నాడు.” ఇప్టు మేలు వచించిన యాదూతను వికమా 

దిత్య్వుండు వస్సాలం'కార గామములతో నిండంచెను, నెండియు 

మహారాజు దూతను “అనం చేవ, నీవు ఇటనుండి పోయి 

యయేదేశములు ఏలోకించితివి ఎక్కడెక్కడ నే మేమి 

వనోదములం గంటివ్కి చెప్పుము భా. అని యడిగెను. అనంగ 

బేన్సం డిటు పలికెను. 
౧౧ 

దేవా నేను ఏలినవారియాజ్ఞ చె నిటనుండి తరలి (కమ 

ముగా వికమశ_క్షికడకు ఆసేనాసముదయమునకుం బోయితిని, 

శిబిరము మిళితానంతనా గేం దస క్రీక హరిన్ భితంబును సపశ్త్న 
శ రీ ౪ ఇ ల చ్ వ్య భృదాశ్రితింబును విసిర్హంబునై సమ్ముదముం (ణి వేయు 

చుండెను. నేను పోంగగా'నే (పభువుకడెనుండి. నచ్చితిని గదా 

యని నన్ను వికవుశ క్ష్ (సణామపూర్వకంబుగా నత్యంతము 

సత్క_రిం చెను. ఆవిజయస్యరూపమును విచారించుకొనుచు చే 

నున్నంత నటకు సింహ ళశ్వరునిక డినుండి దూత వచ్చి యిట్లు 
న ౧౧ 

తెలి పెను, “అయ్యా, మారాజు మో కిట్లు విన్న వించు 

చున్నా (డు: “రాజునకు హృదయయభఘాతుం డనంగదేవు(డు 
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వచ్చియున్నా( డని నీకడకు వచ్చి మరలి యశెంచిన నా 

దూతలు నాకుం చెల్పినారు. కావున ననంగదేవుని త్వరగా 

నాకడకుం బంవుము, ఆతనిణో కల్యాణ మగు నెక రాజకార్య 

మును తెలియ: చేసెదను.” ఇబె మ్నాపభున్రు విన్నపము.” 9 

ట్లని యాసింహ లేశ్వరునిదూత నాయెదుట వ్మికమశ కతో 

విన్న వింపంగాన్సే విక్రమశ _క్రియు నన్ను సింహా భేశ్వరునికడకుం 

బోయి నాతో నాతండు చెప పలల యావృతాంతము నెబుంగూ 

మసి వెంటన అయనయము సను, 

నే నాదూతిణ “గూడి స ము డమార్లమున ఓడలో 

సింహళ ద్వీపమున "కీయ యాదు రాజధానిని చితరంత్న పాసా 

డయు హేమమయయు నె యవురావతివా ల వెలుగొందు 

చున్న దాసిం (బవెకిం చి అందు (కమముగా సురతక శరా. 

సుతు హరన యు నూనింబో లె విసితులగు సచివులచే పరి వృతుం 

వ సంవ Es దు తేని దగ్శించితిని. ఆతను 

న న్నాదరించి (నభువ్నెవు మడిగి అధిక సత్కా.రముతొ నన్ను 

వి శమింపంజి" సను. మటునా' డారాజు ఆస్థానమునకు నన్ను 

వించి మాయాందు భ కీ” దెలువుచు తన మా తులసన్ని ధిని. 

నాతో ని ట్రసియె “ఆర్యా, నాగం మర్త్యలొ వక సుందరి కూంతు 

రొక తె కలదు. దానిపేరు మదనలీఖ, సూరాజునకు దాని: 

నిచ్చెద, ఆయనకు ఆది తగిన భార్య, ఆయన దాశికి తగినపతి, ఇట్లు: 

మిాస్వామి కె. దానిని (గహెంచుటనై సి న్నిచటికి రావించి! 
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తిని. ఇక నీవు నాదూతం దోడ్కొనిపోయి యీవృత్తాంత 

మును స్వామి శెటింగింప్రుము. నేను మాకు పోయిన యనంత 

రము త్వరల్ డే నాతనయం బంయొదను” ఇట్లు వచించి యా 

“రాజు ఆస్థానికి నిజతనయను రూపషలానణ్యయావనములచే ఆభ 

రణాభోగము నలంకరించుచున్న దానిని రావించి సమొడిం 

గూర్చుండంబెట్టుకొని మూవి నాతో *నదొర కై యీమె నిచ్చి 

తిని కై కొమ్ము అసియెను నే నానాకొమరితం గాంచి యా 

లభూపమున 'కాశ్చర్య పడి వూదంబున “ఈమెను మారాజు కె 

(గహించితిని.. అని వచించితిని, ఇట్లు తలవోసితిని *అెపహాూ! 

వింతలు సృజియించుటయందు (బవ్యా తనియంకు గదా, ఏలన 

తిలో తమను సృజించియు ను తమను ఈమెను సృజించి 

నర్మ! 

అనంతరము నే నారాజువలన సత్కారము లొందినవా. 

డన యాతడు పంవిన దూత ధవళసేనునితో ఆదీవినుండి 

తరలి ఓడ యెక్కి కడలిని వచ్చుచుండగా అంతలో ఆకసి క 

ముగా మాకు కడలినడమ ఇనుకతిన్నె యొకటి గొప్పది యగ 

ఎజెను దాని నడువు నద్భుతరూపలు ఇరువురు కిన్వక 

యుండిరి ఒక తె (వీయంగుశ్యామాంగి, రెండవది -చందామల 

ద్యుతి. వా రిరువ్రురుం దనతనవర్లణునకుం దగిన వస్తాభరణ 

ములం దాల్సీ దమొప్పుచు రత్నకంకణముల (మోతతో 

గూడ హ స్తతాళములు చఅిచుచు ఒకయాట లేటివిల్లను (మోల 
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ఆడించుచుండిగి, అది రత్న చి తితమై జాంబూనదమయ మ 

యును సజీవమై యుండెను, దాసిం గని మేము ఆశ్చర్యమున 

నొండొరులతో “వమి యీయాశ్చర్యము! ఇ దేమి కలయో? 

మాయయా € లేక మరి భమయో ? సమ్ముదములో ఆకస్మి 

కముగా ఇనుకతి న్నె బయల్పడుట యెటిద,ి అం దికి యీోాక న్య క 
ట్ లు 2 

"లేమి? పిరికి రత్న చచి తాంగము సజీవము ఈ లేడిపిల్ల యేమి? 

అని పలికి కొనుచున్న ౧తలో గాలి "బేల సముడమును తల 

(కిందు సేయసాగెను. దాన మాయూడ కంవిల్లు చున్న యల 

నె_త్లికెక్కి_ పగిలెను. అందలి జనులు మునింగ్ మొసళ్లకు మేత 

యైరి, మన్యు ఆకన్య లిరువురును వచ్చి బాహుపవులం బట్టికొని 

యె తి ముసళ్ళ వాతం బడనియక యినుక తిన్నం జేగ్చిరి. ఆ 

యుగును అలలు ముంచుచుండలా బెగడిలిన మము ఓ దార్పి 
Go ౧ ౧౧ = 

శరూరు ఒక గుసోగర్భమునకు గావలయు. గొోసిపోయిరి. అందు 

మేము నల్లడలుం బరికించునంతేట సమ్ము దమును "లేదు, గట్లును 

లేదు, లేడివిల్లయు లేదు, ఆకన్యలును లేరు మటి యెమన 

నాన్మాదుమకోభిత మొక దివ్య శాననము కాన(బడియెను. “వమి 

యీ యాశ్చర్యము! ఇది నిక్కముగా వదో మాయ,” అని 

పలికి కొనుచు మేము సంచరించుచుండ నెక వముజాసనోవర 

ము గాననాయెను. ఆసరోవరము మహాత్ముల యాశయము 

సాల స్వచ్చగం ఓర వి స్తీర్యంబె నూ ర్తిదాప్సీన నిర్వ్యాణమో 

యన త*ఇపూసంతాపనవమునం జి దమొపు చుండెను. అచట SEs _ 



1981 కథాసరిత్సాగరము. లం. ౧౮. త. ౧. 

సామోద్వనలత్మీ యో యన స్నానార్థము వచ్చిన యొకవరాంగ 

నను సపివారం గాంచితిమి. ఆవెయు పల్లకి దిగి కమలములు 

కోసి సరన్పున జలకమాడి వురారిని సృరించెను. అంతట మా 

యబ్బురముతో (గూడ సరన్సునుండి యుద్భవించి లింగాకృతి 

శివుడు సామాత్తుగా ఆమె చెంగటి కిరుదచెంచెను. దివ్నరత్న 

శుయు నాశినుని ఆమె తన విభవమునకుం దగిన యాయాభోగ 

ములతో నర్చించి పణాసేవ సేయం వొడంగెను. దఖీణమార్ష 

ము నవలంబించి స్వర తాళపదములణో నానుందరి అనభాన 

ముతో చక్క_ంగా పాడుచు వాయించుచుంజెను, ఆగానమును 

విని దానిచే నాక కింపంబడి చదలిదారిని అట "కే తెంచిన సిద్ధా 

దులుసయితేము నిశ్చేషు లై చిత్తరుబొమృలు వాల నెష్టు 

చుండిర. ఆమె సంగీతము నిలిపి శంకరుని ఉద్యానించెను. దేవు 

డును అటనే కొలనిలో మునింగను. అంత నా లేడికంటి తానును 

లేచి పల్లకి యెక్కి. పరివారముతో. గూడ చనసాగను. ఈమె 

యెవ రసి పలుమాణు సనిర్పంధముగా మే మశుగుచు వెంట 

జనుచున్నను తెత్సరిజను లెవ్వరును మాకు ఉత్తర మొసంగ 

6. అంతట నేను సింహ శ్వర దూత కితనికి ని = థఛావమును 

ఎణుకపజుచునాండనై యామె నిట్లు బిగ్గరగా పలుక రించితివి, 

కర్ట్ కల్యాణ సీ వెవ తెవో నాకుం జెలుపకయీ పోయెద వేని 

నిన్ను శివికమాదిత్య పాదసరోజమును తాంకి శవించెద.” 
ఆమాట . విన్నమ్మాతాన నామె పరివారమును తొలంగించి 
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పల్లకి దిగి నాకడకు నడిచి వచ్చి మధురవాక్కున నిట్టు ల 

నియె. “ఆర్యా, | శీవి కమాదిత్వ దేవునికి కులము గడా్యా నిన్న 

డుగ నేల యనంగ దేవా, సర్వను నాశే విడితము; ఆ జేనిశార్య 

మునకె నిన్ను ఈమాయపస్ని యిటకుం జెచ్చితిని. ఆయన 

నాకు పూజ్యుండు నన్ను మహాభయమునుండి కాచినవా(డు. 

కాప్రన నాయింటికి రము, న సన తన్నో సా కారాజు' ప్రల 

పూజ్యుడో, ఆతనిశార్య మ మ చేదో, సును అట నీకు నచి 

వదను€) ఇట్లు పలికి యామె విస్మయమ్మున ఒల్లకి మాని పాద 

చారిణియె మమ్ము తన ఏటికిం గొనిపోమెను. నానారత్నవిచి 

(తేమై హేమ కచితను ద్యారములంనా నానాహాషధరులు నా 

నాయుభులు కఠప్రమాసితు కాచుచుండ నావీడు స్వగ్గి గమ మై 

విగాజిల్లుచుం డెను. అచట నామె మము మూ మ భివించిన దివ్య 

సిద్ధులో యన న సద్భుతే పొపనై యున్న వరాంగనలచే స్నానాను 

పన “సద ఏ స్త భాహణములతో సమ్లాసనింవించి వి శామ 

చత. 

పుసీ టాాా 

Y_న తరంగము 

ఇటు వక్కాణించి యనంగబేవుండు వెండియు నాస్థాన 

౫తువికి వి క్రమాదిత్యునికి న్నాకుచ్చుచున్నా (ము, భోజన 



1956 కథాసరిత్పాగరము* లం, ౧౮ త, ౨ 

మైన తర్వాత యామె చెలుల నడుమనుండి నాతో ని టనియె,-_ 

అనంగదేవా నీ కివుడు సర్వముం డెలిపెద వినుము, నేను 

కుబేరుని తమ్మునికి మణిభ్నదునికి భార్యను. యక్ష రాజునకు 

దుందుభికి కొమారితనుు నాపేరు మదనమంజరి. నేను నా 

భ_రతోగాడ నదీతీరములందును కొండలందును ఉద్యాన 

వనములుదును యభానుఖము విహరించుచుండి ఒకనాడు 

వల్ల భస మేత న్వై యుజ్జయినియందలి మక రందాఖో ద్యానము 

నకు విహా రార్థము పోయియుంటిని. అట చై వవశంబున వేకు 

వను ఖండకాపాలికాధము. డొకండు విహార ఖేదనుపోర్టితను 

నన్నుం గాంచి కావమువశంవదు.డై పాపాత్తుండు నన్ను భార్య 

నుగా సాధించుటకు మంత పూర్వకముగా ఊెహారామకర్శ 

మారంభించెను. ఆ వృతాంతమును "నేను నా పథా వంబున 

నెణింగి నాభ ర్థకుం దెలివితిని. ఆయన తనయన్నకు కుబేరుని 

శెటీంగించెను. _ కుబేరుయ పోయి (బ్రహ్మతో చెస్పుకొ నెను. 

(బహ్మదేవుండు ధ్యానదృస్టీచే నెతింగి ఇట్లు 'వెరవు చెప్పెను. 

“సిక [మరా నీతమ్లుని భార్యను ఆకాపాలికుడు హరింప ను 

న్నాడు. యకుసాధనమంతముల శ_క్తి యట్టిది గదా. మం 

(త పభావము ఈడ్చుకొని పోవుచున్న ప్పుడు ఆమె విక్రమాది 
త్యమహారాజును ఆ క్రందింపవలనినది, ఆతం డామెను రశ్నీం 

చును. (బహ్మా చెవిన యాయువాయమును ధనదుండు తమ 

నితో చెప్పెను, ఆత(డు నా శెటింగించెను. ఇంతలో (క్రమ 
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సిద్ద మయిన మంతంబున నాఖండకాపాలికుందు గృణానంబున 

-ఇ-్రామము గావించి మం తముచే న న్నాకర్సిం చెను. నేను 

మం_తాకృష్ట నై భయ మొంది నెములుం బునుకలు సిండి 

భూతగణసేవితమై భిరవాభంబి న యాశ్చ ఇణానముం జొచ్చి 

తిని. అచట మండలమందు శనమును వెదకిల వేసి, అగ్ని యందు 

“పూమము. చేసియున్న యాపానాత్సుని కాపానీకుని నేం 
౫ంటిని. కాపాలీకుం3స తనకృత్య లా యట్టు నచ్చిన నన్ను 

గని ౫ ర్వాంధుండై దెవవశంబున చెంగగియేట సేరు చావ నరి 

గను. అంతలో చేను (బహ్మనచనమును సరించి “ఆహా ఆ 

మహో రాను నిక మాదిత్యుని సల నే న్నాకందింపంగూడదు, 

ఒకవేళ నాతం డిట ర్యాతి తిరుగుచుందునేమో !' అని తల 

పోని బ్వరగా “హా! మహారాజ, నికి మాదిత్వే నన్ను. 

గావుము , ఓజగ దకెమరో, వచె మూకుము, సరాజ్యములో 

ఈశకాపాలికు-స బలాత్క_రించి సాధ్ధిని కులవధున్రను ధనాధ్య 

తుని తము: డగు మశిభదుని యిల్లాలిని దుందుభికూంతును 

యమా-గనను మదనమంజరీ నామణేయను నన్ను ధ్వంసింప 

జతనపడియు న్నా (చు, ' ఇట్లు న స్నా కందించినంతి నే ది క్షిమం 

తుండ జ్వలించు వున్నాడో యన నొప్పు చున్న వాండు కృ్పాణ 

పాణి యావి క్ర మాదిత్య మహా రాజు నాకడకు నచ్చి యి ట్లనియె. 

“కల్యాణ, భయపడకు, స ముగా నుండుము నిన్ను నేని 

కాసాలికునివలననుండి రథత్నంచెదను, నారాజ్యములో వి 



1988 కథాసరిత్చాగరము. లు, ౧౮౪ తే. 

యధర్శము సలుప ననా దంట €” ఇ) భయము దీర్చి 

యామహారాజు అగ్నిశిఖనాము నెక శోతాళుని వీలవిచెనుం 

వాండును కన్నుల నిప్పు లురల నున్న తు డోర్ట్ పనిరోరుహుయడు 

వచ్చి క నచ్చిటిసి, న నేమి చేయనలయునో చెప్పుము.” 

అని రాజు నడిగెను. అంతట రాజు 'బీతాళునితో ఈబదె యా 

కాపాలికుని పర దారాపహరణోన్యు కుని పాపాత్ముని నివు చంవి 

భవంవుమూుి అస యూ స. అంచ నాబేతాళుంకు 

పూజామండలమం దున్న యాశ నములో పవేశించి లేచి చేతులు 

సాంచి నోరు చెజిచుకొని కాపాలికుని నికు (దాగి నచ్చిన వానిని 

తన్నుం గని పలాయనపరాయణుం డియినవానిని వెంట. దతమి 

విక్కి.లం బ్టుకొ”ని మింట గిజ్గిజఆుా (దివ్పి తటాలున నేలా 

గొట్ట ఒక్కటన వాని దేహమును మనోరథమును రెంటోని 

చ్యూక రించెను. కావాలికుయ చావగా మాంసగ్ఫధ్నుపు లగు 

భూతములు నచ్చి కూడినవి. వానిలో యమిశిఖు. డఉనుభోతా 

ళుయ పొగరుబోతు వచ్చి తటాలున ఆకాపాలిక క శెబరమును 

వుచ్చుకొనియెను. అంత నగ్నిశిఖుయు తొలిబేతాళుయు వాని 

తో “ఓరీ, శ్రీవిక మాదిత్య దేవుని యాజ్ఞ చే ఈకాపాలికుని నేం 

జంవీకిని దురావారుండా, వీని క శెబరమునకు నీ వెవ్యండవురా? 

అనెను. అంతట యమశిఖుండు * అ శ్లైస్తి ఆరాజపథావ 

మదో చెప్పుము, అనెను. ఆంత నగ్ని క్ఖుం డిట్లు చెప్పు 

సాగక 



వికమాదిత్యుని కథం 1989 

ఆయన [పభావము నెఖుంగవేని యిదె వినుము. ఈ 

నగరములో డాకినేయు( ఏని దిట్టండు జూదగా. డజొకం డుండెను, 

ఒకప్పుణు జూదరులు న కే వాని సకలధనమును 

హరించి ఎక్కువ యోాడించి యూ యెక్కువకె వానిని కరి 

"బేమివే వాం ఉీయనందున వానిని దుగ్తుగుదియలు లోనగు 

సాధనములతో మోడి, రాతివల ని శేషా చచ్చినట్టు సడి 

పోయినంతట్న ద్యూతే కారెకునితం గూడ జూదిరు తను 

పాపాత్తులు వానిని ఒకవేళ వాంకు (బతి కనా తవుకు (పత్యప 

స చేయు నని నెటచి మోాచికొనిసోబు మొక్కక టికి కటి 

నూతిలో పాతని చికి కకుళోంవైన యానూతిలో పడి ఆ 

జూదరి శాకినేయుయ అందు భయంకరమూ రుల నిరువురను 

పురుషులను గాంచెను, అట్టు పడి భయపడుచున్న డాకినేయుని 

వారు కని మంచిమాటల “*ఎవరవు నివు వల ఈనూతిలొం 

బడితిపి, చెప్పుము” అని యడిగిరి. అంత నూజుశిల్లీ జూదరి తన 

నృతాంతము చెవ్పీ జారసోమోాలవర్యు మోాేలయిట నున్నారు 

అని యడిగెను అందులకు గోతిలోని యాసురుషులు చెప్పం 

దొడంగిది “మాచివాయణ్యాా మేము ఈన౫రమున త శానములో 

(బ్రహ్మ రాకుసులము. మేము ఈనగరముతోనే ముఖ్యమంత్రి 

కూంతును, ముఖ్యవణిజునికూంతును కన్యలను పట్టుకొంటిమి. 

ఈలోకములో ఎంతటిమాం(తికుండును ఆకన్యలను మావలన 

నుండి విడిపింప నేరయాయెను, తండులమై తింబట్టి యాకన్య 



1990 క థాసరిత్సాగరము. లం. ౧౮. త, ౦౨. 

లిరువురును కలనీ యొక చోటనే యుండిరి. విక మాదిత్వమహా 

గాజు ఆతం డులమోాంది యనుర క్లీచే ఆకన్యల కఢకు రకుకు(డు 

వచ్చెను. అతనిం గని యాకన్నెలను వదలి మేము పలాయన 

మొనరింప జతనపడియు అతని పథావంబునం చే జెసి అనలికి పోనే 

ర మెతిమి. ఆయన తేజన్సు చే దిక్కు. లెల్ల వెలుంగుచుంకుటను 

గాంచితిమి. అంత నారాజు మమ్ము. గని తన్మషభావంబున 

కి వేసెను, చావునకు 'నెజచి దీనులమై యున్న మమ్ముం గని 

యాసభువు “ఓరి పావులారా, ఒకసంవత్పరము చీశటినూ 

శిలతో నుండుంయ. అనంతరము విడుదల నెంది మూరు మట 

యిట్టికృత్యములు సేయంగూడదు, చేయుదుగేని నేను మిము 

దండింతును. అని యాజ్ఞావించి మమ్ము ఈచీక టినా తిలో? 

(దోచెను కనికరము గలవా:డై చంపక నడలెను. ఇం నెని 

మిదిదినములు మాకు ఈనూలగివాసము. అంతటితో సంవత్స 

రము నిండును, మాకు విడుడల కలుగును. కావున ఈదినము 

లకు మా శే మేని భోజన మిడ మెడంబడుదువేనిి ఈనూతి 

నుండి యె మ్ నిన్ను బయల వద లదము. ఒప్పుకొని వెలువడి 

భోజనము ఇయ్యక పోదువేని, మేము ఇందునుండి వెలువడి 

నచ్చినప్పుడు సిక్క_ముగా నిన్ను భహ్నీంతుము.” అట్టు (హ్హ 

రాకునులు పల్కంగా డాకినేయు. డొడంబడెనుు వారును 

వాసిని నూతినుండి వెలువరించిగి, వాండు వెలువడి వారికో 

రిం దీర్చుటకు ఉపాయాంతేరము కానక మహామాంసము 



విక మాదిత్యుసి కథం 1991 

వి కయించుటకు రాతి శ శానమున కరుదెంచి కన్షదిగో 

మహామాంసమును వ్మకయిం చెదను, ఎవ్వంపని కొనుంగాక,ి 

అని యఆఅచుచుండెను, ఆసమయమున చే నటనుండి విని కస్త, 

“ఇదె నేం గొనియెద, ఏమి వెల యడి”దన్స*ి అని యడిగితిని. 

“నీరూషపఖావములను నా కిము. అని వాం డడిగెను, “ఏరు 

డా, వానితో నీ వేమిచేయుదున్ర” “సీరూష సభానాబులచే 

నాశ తువులను_ ఆజూదరులను సభికునితోం గూడ ఆకర్షించి 

నూతిలోనియ్మా బహా రాకు నులక ఆహారముగా, నిచ్చెదను.” 

ఆమాట విసి వాసిథై ర్వ మునకు సంతసించి వానికి ఏడుదినము 

లకు నారూపష పథావముల నుసంగితిని. వానిచేత నాతండు 

ఆయపకారుల నాక గ్ ౦చి వరుసగా వకుదినములును నూతి 

లోనికి. (దోచి (బహ్మరాత్షునులకు ఆహాంము సపేసెను. అనంత 

రము నేను నారూషపావములను నై కానగా ఛభయాకు 

లుండ డాకిశేయు( డి ట్రనియె. “ఈయెనిమిద వ నాండు ఆ బహ 

రాకునులకు నేను భోజన మొసంగనెలిస్సి కాన వారు వెలు 

వడి వచ్చి నన్ను ఛభశ్నీంతురు. ఈయిక్క-ట్టునకు నే నేమి సేయ 

నగునో చెప్పుము, నీవు సాకు మి_త్త్రమవు గణా.” అంత నేను 

పరిచయ వీతిచే నతని కిట్లు చెప్పితిని. “ఓయి, అ ట్లయినయెడల 

నీవు ఆరాక్షునులచే ఆజూదరులను తినివించితివి గదా నేను 

నీకై ఆరక్క-సనుల నిరువురను తినివేసదను, వారిని నాకుం 

జూవుము మిత్తమాం+) అ ట్లనంగానే డాకి నేయుండు నన్ను తత్త 



1992 కథాస౭త్సాగరము, లం, ౧౮. త. ౨. 

ణము ఆరాక్షును లున్న నూతిక డకుం దోడొ్కొ-నిపోయెను, అట 

కాను నిశ్ళంకముగా తల నంచి నూతిలో. బరికించునంత నా 

జూదరి డాకినేయుండు నన్ను అర్ధచంద్యపయోగముతో నూతి 

లోనికి (తోసివేసినాయ. నేను ఫావిలోం బడగానే భత్యుమ 

నని తలంచి యారక్క-ను లిరువురుకు నన్నుం బట్టుకొసిరి. 

అంతట వారికిని నాకును 'బాహుయుద్ద మారం భమైనది నా 

దెబ్బలను మొోణ లేక వారు పోరాటము మాని నీ వెవర వని 

నన్నడగిరి. నేను డాకినేయునినృత్తాంతమును వర్జించితిని. అం 

తట వారు నానో చెలిమిచేసి యిట్లనిం;,___ఆహాహా! నీకును 

మాకును అద్య్యూత కారులకును ఆపాపాత్ళుండు జూదగాండు ఇట్టి 

యవస్థను కలిగించినాండు! ఎవ్వరికీ చెలిమిగానిి కనికరముగాని, 

ఉపశారసరణగాని యుండదో, వంచన యే విద్యగా గల యా 

జూదరులయందు నమక మన నెట్టిది! సాహసమును నిరపేత్లు 

తయు జూదరులకు నైసగ్రికములు. ఇందులకు థింఠా క రాళుని 

కథను వినుము, 

ఈయుజ్జయినీ నగరమంచే పూర్వము కింఠాక రాళుం 

డని జూద మాూాడంచువా. డొెకండు విషముండు అన్వర్థ నాముందు 

ఉండెను, వాండు నిత్యము జూదమున ఓడునట్లు కొందఅను 

గెలుచునట్లు కొందటను చేయుచుండెను. అందు గెలిచిన 

వారు వానికి (పటిదినము నూజుగ వ్వలు ఇచ్చుచుండిరి వానికి 

వాయు బాజాబున సాయంకాలమున గోదుమకిండి కొని ఎట 
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నేని కుండపెంకులో నీళ్లతో మెదిచి రొశ్చైలు చేసికొని వల్ల 

కాట సొదనిప్పులో కాల్చికొని మహాకాళ దేవుని సన్నిధికి వచ్చి 
యతని దీపంవునేయి చమరుకోొని భవీంచి యటనే మహో 

కాళుపి చేవళంబున ముంగిట ఎడవుచేయి తలగడగా పెట్టు 

కాన అను రాతి సనిదవోవుచుండును, ఒకర్మాత యా దన 

ఫ్ంబున నాయ కనుచుండంగా మంత సాన్ని ధ్వ(పభావంబున 

మాతృముడలయ మాది పతిమలు కదులసొగినవి నానిం గన 

కింశాక రాళని కేతలంవు వొడమెను. “ఇక్కడ ధనలా భార్ధిము 

ఏమేని యుపాయము ఏల చేయరాదు? సిద్ధి కలి౫నేని మేలే 

గా, గలుగ దేని, నాకు దీనం జటు సపేమి€ి డా టాలోచించు 

కొని వాంకు ఆదేవతలను “ఓదేవతలారా, రండి, మాతో 

నేను జూద మాడెదను. ఇట అడించువాండను నేన్నే ఆకు 

వాడను నెన్తే గలిచినధనమును వెంటనే యిచ్చునట్లు సమ 

యము” అని జూదమునకు పిలిచెను. ఆ కిలుప్రు వినియు 

దేనతలు బనులు పల్క_క ఉం కయుండంగా ఠింఠాకరాళుండు 

పందె మేర్చరింది చితవర్ణములగ వ్యలను వె చెను. పాచికలను 

వేయునపుడు వల దని నిపే.ధింపని జూదగాడు ఆజూదమునకు 

ఒప్పుకొన్న ట్లుగా జూదరుల మఠ్యాద ) దచానంచేసి గశింఠాకరా 

భుకు ఆదేవతలవలన విసారము బంగారము గెలిచి వారిని 

ఒడంబడిక పకారము “నాకు గెలిచిన ధనమును ఇంకు అని 

యడి7ను. ఇట్లు పలుమూ అడిగినను నారు పలుకక యూర 
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కుంటం గని ఠింఠాకరాళుండు కోపగించి యి ట్లనియె. “మంచిది, 

మాట లేక యూరకుందుశేని యుండుండు, ఓడినపందె మి 

య్యక రాతివలె నుండు జూడగాండకు వమి సేయుదురో అదే 

మాకు న అనగా జమునికళోజకొనలవఅ వాడియగు 

ఆఅంపముతో ఒడలిం గోసెద. నా కేమియు శంక లేదు.” అట్లు 

పలికి వాండు అంపమును గొని పరువున రాగా దేవతలు వానికి 

వాండు గెలిచిన యాధన మెల్ల నెసంగిరి _సాతఃకాలమున ఆ 

ధనమును కోలుపోయి మవెండియు నళ్లే రాతి హఠద్య్యూతం 

బున వాండు మాతృెగణమునలన ధనము 7లిచి క కొొనుచుం 

డును, ఈతీరున వాడు |పతిదినము సేయుచుండంగా ఒక నాడు: 

చాముండా దేవి ఖన్నమానసలై యున్న మాతలతో ని ట్లనియెం 
“ఓమాతృబేవతలారా జూదమునకు విలిచినవుకు ఈజూదము: 

నుండి నేను వెలువడితిని అని ఎవండు పలుకునో వానిని వదలి 

వేయవలనినది? అని జూదంవు మర్యాద. కావున ఈ మాటు. 

వాడు జూదమునరు వీలునం గానే అట్లు పలికి వాసిని తొల. 

గించుకొను(డు.? చాముండ యిట్లు పలుకగా ఆదేవత లందణు: 

అశ్ల్లే చేయ నిశ్చయించుకొని!. ర్మాతి వాండు వచ్చి జూదము 

నకు విలువగా దేవత లందణును *ఈజూదమునుండి మేము 

చిలువడితిమి.' అని పల్కీరి, వారిచే నిట్లు నిరాకృతుడై. రింఠాొ 

కరాళుండు వారి పభువురు మహాకాకునే జూదమునకు పిలిచెను. 

హఠ ద్యూతమున వానిని లజ్టావ కాశునిం గా నెణింగి ఆదేవు(డు 
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“ఈజూాదమునుండి నేను తొలంగితిని అని పల్కెను, అకీణ 

దోముండును విషముండును ఇస్తానిస్త్రభయ రహితుండును 

నగు దుర్గనునికి దేవతలు సయితము అశకులువోలె భయపడు. 

దురు. ఇట్లు ద్యూతమ ర్యాద చేత జిత్రు చెడి ఠింఠాక రాళండు 

మనన్సున తలవోసెను “అాహుూ, ఈదేవతలు ద్య్యూత' 

మర్యాదను నేర్చి నన్ను నిరాకకించినారు కావున నీదేన దేవు నే 

యిపుడు శరణు నొ" చ్చైదను ఇ ట్లాలోచించుకొని మహాకాళుని: 

పాడములు గూ ప్యకొని థింఠాక రాఘంయకు నో త్రపూర్య్ణకో 

ముగా నిట్లు విన్నవించుకొ నెను. “ఓ న్యామి, దేవి జూదమున 

ఇందువృపభ కుంంజరచర ములను గలుచుకొనంగా మోశాళ్ళ 

మోాంద చెక్కిచ్లు మోావుకొని దిగంబరముగా సివు కూర్చున్న 

నిధమును నమస్క_ 60 చెదను. ఎవనియిచ్భామా తమున దేవ. 

తలు ఆమావిభాతుల నొందుదురో, ఎనండు స్వయము ఆశ 

లేనివాల్లై జటాభస్నృక పాలై కపర్మిగ హుం క్ యున్నా (డో, 

ఆసివు ఇవుకు వుందవుణ్యుండ నగు నా విషయంబున నిట్లు 

లోభి వై నాండపు, ఎట్లనగా రవంతధనమును కోలుపోవ (పాలు: 

మాలి న న్నిట్లు వంచింపం గడంగితివి. నిక్క_ముగా అధన్యుల 

కోరికను కల్పవృతుము సయితము తీర్చదు. విశ్వము నెల్ల భరించు. 

నీను ఓనాథ్యా ఖైరవ్యా నన్నుమ్మాతము భరింపవు. ఓ స్యా 

మొ నేను నిన్ను శరణుజొచ్చితిని, కష్ట వ్యసనాపన్ను (డను 

నేను జేసిన యప'రాధ ములను త్షుమింపలగ ర్హవ్రు. నివు త్య)ముం 
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డవ, నేను లట్టిండ నే) నీకు నుడల బూడిద కలదు, నీవు వును 

కయందు భుజింతువు, నేనును అన్నే నాయందు కనికరింప్రుము. 

మాతో మాటలాడి నేను నెండియు నెట్టు జూదరులతో పలు 

కలను, కావున నాపన్నుని న న్నుద్ధరింపుము.. ఈవిధమున 

నాజూదరి భై రవునికి కనికరము గలుగునటకును స్తో తము 

చేసను, అంతట భై రవ్రయ “ఓీరి రింఠాకి రాళుడ్యాా నీయందు 

తు నొందితిని భయపడకు, సీకు భోగము లొసం”గదను, 

సీన్స ఇచటనే నాకడనే యుంకుము. అనెను భర వాజ్ఞచే 

తత్ప్రసాదలబ్బము లయినభోగముల ననుభవించుచు నాజూదరి 

అటే యుండెను, 

జక నాండు మహాకాళ తీర్ధంబున రాతి చేవాంగనలు 

వచ్చి స్నానము సేయుచుండంగాం గాంచి ౭ రవుడు రింఠాక 

రాళుని కి ట్లాజ్ఞ యిచ్చెను. “రి స్నా నార్భము ఈయచ్చరలు 

గట్టున విడిచిపెట్టుకొనిపోయిన వ స్తాముల తటాలున కొని 

రమ్ము. ఏరు సీకు ఈక శానతిని అచ్చరకన్నియను ఇచ్చువణకు 

పరత _స్టములను ఈయకుము.) ఆపకారమే శింఠాకరాళు(డు 

జలక మాడుచున్న యామృగాక్షుల వ _స్తోములనెల్ల నపహారిం 

చెను.“మా వస్త్రములను వదలు, మమ్ము దిగంబరలం చేయకు.” 

అసివారు పలుకంగా నాతండు హర|పథావంబున వారితో “ఈ 

కన్యను కళాావతిన్తి నా కొసంగదశేని మో వస్త్రములను మో 

కీచ్చెదన్కు ఒండునగ నీయను.' అని పలిశెను. వానిమాట 
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విని వాడు దురాధ గుండసి తెలిసికొని కళావతికి అట్టిశాపము. 

ఇందచద తము ఉంటం దలంచుకొని వారు అట్లు అంగీ కరిం 

చిరి యథావిధిగా కళానతిని అలంబుపాతనయ నతని కొసం. 

న. వ_స్ఫముల నిచ్చి కింఠాక రాళుంకు అచ్చరలు పోయిన 

యనంతరము, థై ర వేచ్చావినిర్శిత మయిన మంపరంబున కళా 

వలితోయహాడ నుఖముండెను కళావతి పగలు దేవేందుని 

గొలువంబోనుచుండునుు కాత భూలోక మునకు వచ్చి తనపతిని 

రింఠాకరాళుని గూడియుంనును. ఒకనాడు కళావతి ఠింఛ్రా 

కరాళునిత్రో * (పాణేశస్వరా, ఇంద శాపము నిన్ను నాకుం 

బకొం చేయుటచేత నాకు నరమే గదా అయినది.” అని పీతి 

ఫో నుడివెను. అంతట రింశాక రాళుడు ఆ శాపమునకు గారణ 

మడుంగంగా, “ఆ ద్యానమ దు దేవత లుండంగాం గాంచి మర్త్య 

భోగములను నుతించితిని కన్నులకు మాత్రము పండున్ర సే 

యున వైనదెనభోగ ములను నిందించితిని దాని నెతంగి యిం 

(ముడు “పమ ర్యునికి నార్యనై మృుర్త భోగములను అనుభ 

వింప్రుము.' అని శవీంచెను, దానం చేసి మనకు అన్యోన్య సమ్మ 

తమయిన యోసై౨మోగము. కి లిగినని. ఇేవ్రు స్వర్షమునుండి 

నేను వచ్చుటకు విలంబ మగును నీవు దిగులు పడవలదు. ఇం 

(దున్నిమోల రంభ యొక కొ త మాట యాడనుక్నది. వల్ల ఫొ, 

ఆది ముగియువటజకు మే మటనుుడవలయును” అని బదులు 

పల్కీ_నది. అంతట శింశాకె రాళుయు, అనుర క్రి "మెంవున దుండ 



1998 క థాసరత్సాగరము, YO. OF. త, De 

AE “నేనును ఆనృత్యముం గాంచెదను నన్ను గు పముగా 

నటకుం గొనివొమ్ము. అని యడిగాను. “ఈపని నే నెట్లు సేయ 

నగును ఇ౫దుం డెటిం” నేని కోపగించును.? అని కళావతి 

'నిెపుధించెను. ఆతండు వినక బలనంత మెట్టంగా స్నేహనశం 

వదయె కళావతి యాతని కొనిపో నంగీకరిం చెను, 

ఎల్లవాజంగానే కళావతి యాతనిని తన పభానము 

వలన తన చెవికలునలతో డాంచి మహెాం దభ వనంబునకుం 

గానిపోమెను, ద్యారముక డ నె రానణంబును చెంత నఠదిపో 

ద్యాంనబును 'వలుంగొందుచున్న యాదే వేం దమందిరంబు 

గని కింఠరాకరాళుడు తాను నెకదేవత యని తలంచుకొని 

కరము సంతోవీ.ంచెను. లోపల నానాదేనతలతోడం గొలువ) 

తీకియున్న యిర్మదుని యాజ్ఞానంబున అచ్చరల సంగీతముతోడి 

రంభానృత(ోత్సవాద్భుతమును ఠింఠాకరాఘండు గాంచెను, 

నారదాదులు వాయించిన నానావాద్యములను వసస పరక 

'మేశ్వర్మపనాద ముండంగా దొరకని చే మున్నది! (వేముణకము 

ముగియంగా మే(కరూవున నున్న దివ్యభండుండు దివ్య భ ంగుల 

న_ర్తింపం దొడం గను. ఠింఠాక రాళుండు కని ఆనవాలుపట్టి “ఆహా! 

ఉజ్జయినిలో ఈ పశువును నేను కనుచుందును. ఇట నిం|దుని 

1మోల నిడి యీరీతిని భండన_ర్తనము సేయుచున్నది. ఇ దేదో 

యూహ కందసిది విచిత మయిన ష్ట్ర * అని మనం 

బునం దలపోయుచుండ ఛాగ భండునినృత్యము ముగిసి యిం 
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(దునియూగము నివ ర్ష్హించెను. అంతట కళావతి సంళోషించి 

తన చెవికలువయం దున్న యాఠింఠాకరాళుని భూలోకమున 

వానితావునకు నశ్తు కొనిపోయెను. ఠింశాకరాళుడు మజు 

నాండు ఉజ్జయినియందు మేంకచూవున ఆఅదేవభందుం డగపడలా 

గర్భము మెయి నిట్లు పలుకరిం చెను. “ఓర్హీ ఇందున్ని మోల 

నెట్టు నృత్యమాడుదువో అట్లు నాయెదుట నృత్యము సేయుము, 

చేయవేని నిన్ను నేను కుమియింపను కావున ఓరి భండా, 

ఆన్ఫత్య మును ఇవుడు చూవుము,” ఆమాట విని యాక్చర్య 

పడి మేక యూరకయ యుండెను (ఏమి యిది, విను మను 

ముడు న న్నెబుంగును!” అని తలపో"సెను. ఎంత బలవంత 

పెట్రినను మేక  అడకుండంగా ఠింఠాకరాళుండు దాసిని దును 

గుదియతో తలం గొళ్లును. అంతట నామేశ నతు రోడుచున్న 

తలకాయతో నిం దునికడ "కేగి యానృత్తాంత మంతయు మొణి 

వెట్టుకొ నను, ఇందుయ యాగ దృష్ట చెత కలానతి రంభాన్ఫ 

త్య మునకు థింఠాక రాళుని గొసివచ్చుటయు, అబు నాండు అప 

నాధి ఛాగన్భ తమును కనుటయు నెటింగినవాండై కళావతినే 

రావించి యిట్లు నవం చెను. “న్స త్రము చమూడంగోరి ఎవయు 

ఛాగభండునికి ఈయవస్థను కలిగించెనో వానిని మానుషుని 

రాగంబున ఇటకుం దెచ్చితివి గాన ఆయపగాధమునకు నీవు 

రాగఫురంబున నరసింహరాజు కట్టించిన దెవళంవు_స్తంభంబున 

ఫాలభంజికవు గమ్ము. | ఇం దుం డిట్లు ఫవీంపంగా క ఫఖావతియు 
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తన్గాత యలంబుహయు నిం|దునిపాదముల (వాలి తమ వెండికి, 

ఎట్ట కేలకు జాలినగొసి యిందుండు “ఆదేవళము కట్టుటకు పెక్కు. 

వర్గములు సట్టినవి, ఎప్పుడు శిథిలమై నేలతో సమముగా నాశమై 
పోవునో అప్పటికి ఈశాపము తీటును. * అని శాపాంత మను 

(హించెను. కళావతి భూలోకమునకు వచ్చి 89ఠా కరాళునితో 

ఆయిందనొపమును తదంతమును వక్కా-ణించి వానిదోష 

మునుం దెలివ్తీ వానికి తనయాభరణము లిచ్చి తంత స నా 

పోయి నాగస్రరమున _ దేనళములోని సా-ఛముకుది నున్న 

బొమ్మలో (సవెశ్ంచెను. శింశాకి రాగుశు_ ఆవియోగవిసము 

సోకి కనండు వినంప్య శేనలము కేలయబడి దొరలుకు మూర్చి 

లును. తెలిపి నచ్చినప్పు కు “అయ్యా! ఎ కింగియు మూశు(డనై. 

నేను రహస్యము బమలుపుచ్చితిని. |పకృతిచపలు లగునాబోం 

ట్రకు వాజ్నిగహ మెక్కడిది! శాన నివుడు ఈదమస్స్పహ 

వ యోగము నాకు (గబ ప్రించినది. : ఇట్టిరీతుల పనవ్రుచు రుణ 

ములో నిశ్చయము నొందెను లది నాకు దిగులుపకుటకు 

"కాలము గాదు, ధేర్యమూని క శానతికి శాపము ముగియునట్టు 

చేయ వల యత్ని ంపరాము. 

ఇ ట్లాలోచించుకొని అమోసగాండు అక్షమాలికయు 

అజినుబును జడలును దాల్ల్సీ సన్నా సి వెపం బలవ 6&ంచుకొసని 

నాగవురమునకుం బోయెను అట అడవిలో ఊర వెలుపల 

నాలుగుదిక్కు_లందును భూమిలో కి ఖావతీభూపణకలశ ములను 
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నాలుగింటిని పాంతి వహారత్నములతో నిండియున్న యేనన 

దానిని రాతివేళ ఊంలోనే దేవునియెదుటిబజాబులో వాం తెనుం 

ఇట్లు కావించి యాతీంకు ఏటియొబ్టున పర్ణశాల వేయించుకొని 

అందు మాయతపన్సు చరించుచు మాయయధ్యయనము 
మాయజపము సేయుచు, దినమునకు మూ-డువమూబజులు 

స్నానముసేయుచు, భఖీశంన్నమును జూతిమాంద నై. గడిగి 

భుజంచుచు, ఉండి మపహాోతాపను. డని (సిద్ధి పొందెను. 

[కమ క్రమముగా రాజు ఆతవివృ తొంతము విని వీలీవింపంగా 

నతడు పోండాయెను అంతట రాజు తానే యాతేనికడకు 

వచ్చి చాలసేను మాటలాసుచుండి సాయంకాలమున బ్రింటికి 

"'లేచునప్పుడు ఆకన్నికముగా దూరమున నక్క_. కూ సను. దానిని 

విని తాపస వేము(డు జూదగాయ నవ్వసా గను. ఇ దేముని రా జడు 

గలా, నీేమి పని దీనిశో, అని కితవుడు బదులు పల్కెను. 

"రాజు సిర్చంధ ము సేయంగా, అవమాయికుండు * రాజూ ఈ 

యూరికి తూర్పున అడవిలో రత్నాభరణపూర్ణము కలశము 

ఉన్నది, వచ్చి దాసిం గయిక్" ము అసి నన్ను. గూర్చి నక్క 

కూనినది. చానిభాష యెటుంగుదును గాన నాకు తెలిసినది 

అని వచించెను. అంతట రాజు ఆపింతం గనం గుమూహల 

పడంగా్శా మూయికుండు రాజుం దోడొ_ని పోయి నేలను 

(తవ్వి కలశము నెత్తి యిచ్చెను. రాజు ఆభరణములం గైకొని 

నవక నల కుదిరిననా(డై ఆతాపనుని కనగా బి స్ప ఎప 
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గాను సత్యవచనునిగాను తలం చెను. రాజు తావనుని ఆ శమము 

చేని మరల పాదములకు (మొక్కి. తాను మంతిసమేతుండై 

యాతనిగుణములం |బశంసించుచు నిజమందిరమున శేగాను. 

ఈవిధమున దినదినము రాజు వచ్చుచుండ నాధూ.రుండు రుత 

మిషంబున కడమ మూండుదిక్కు_ల నున్న యా మూంకుకలక 

ములను అతని కందంజేసెను దానంబేనీ యారాజును అతని 

మంతులును రాణులును పౌరులును ఆతాపనునియందు కేవల 

భకులై. తన్మయ్యులై యుండిరి. ఒకనాండు రాజు వానిని దేవళము 

చూడం డొడ్మపోేోరురుండగో దనళము (మోల “గాజా 

ఆతులతో వాయ కాకికూంత విని రాజుతో “దేవా, వింటివా 

ఈ కాకివాక్కు_ను * “ఇటనే బాజూజులో దేవ్రనియెదుట మంచి 

రత్నములు నిండినకలశ మొకటి పాతంబడియున్న ది, దానిని 

గూడనేల శె కొనవు¥' అని యిది కూయుచున్నది. అని వచించి 

రాజాను ఆకలక మున్న తావునకుం గొనిపోయి నేలనుండి (తవ్వి 

యెొ_త్రి యాకలశమును అతని కిచ్చెను. అంత నత్యంతపకితోషం 
బున రాజు ఆకపటజ్ఞూని చే మి తన చేతం బట్టుకొని దేవళమూ 

సాచ్చెను. అచట నాధూర్తసన్నా వసి _సంభంబున కశళావత్తి 

(పవేశించియున్న సాలభంజికను గాంచెను. అట్టు బొమృరూవున 

నున్నక భావతి తనపతిని శింశాకరాళుని గాంచి దుఃఖతయొ 

యెడువ( దొడంగెను. దానిం గని రాజు ఆశ్చర్యపడి నెవు, 

లొంది “స్వామి! ఇ దేమి?” అని యాజ్ఞాన్యాభానుని అడి 
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గను, అంతట దిగులును భోమయుం జెందినవానివలె నాధూ 

రుడు నటించి “రా నీమందిరమునకు, చెప్పాడని ధైనను 

-ఈపవిషయము అచ్చట చెషె దను.” అని వచించి రాజును రాచ 

నగరికి తరలించి యచట నిట్లు వక్కాణించెను. “రాజ్యా కాని 

తావున కానిముహూ_ర్తంబున ఈబదేవళమును నీవు కట్టించితివి, 

కాన్రన నిన్నుం గని కంబములోనిబామ్మ యెకువసాగినదిం 

కావున రాజూ, నీ పాణము నికు వలయునేని ఇపుడే యీబేవ 

భమును పడంగాట్టి నేలమట్రమునకు సమము చేయుము. మంచి 

తావున్మ మంచిముహూ ర్హమున మజియొకచోట దేవళము 

కట్టుము దాన ఈయవనగకునము ఈొలయగును గాక్క నీకును 

న్ పజలకును మును నున కు" ఇట్లు వాండు పలుకగా 

రాజు భయపడి [పజలను ఆజ్ఞావించి ఒకదినములోనే ఆదేవళ 

మును నేలకు సమముగా మూఫవువూవీంచెనుు మజటియొకచనోట 

వెండియు దెవళముు గట్ట నారంభించెను. ఆహా ! ధూ ర్హులు 

మాయలనచే ఈశ్వరులను నమ్మించి వంచింతురుగడా ! ఇట్లు తన 

కార్యము నట వేణంగానే ఠింఠాక రాళుండు సన్నా సని వేషమును 

మాసి అటనుండి పలాయితుం డై యుజ్ఞ్జయినికిం బోయెను, 

కళావతియు నావృతాంత మెణింగి శాపము క్షయె వచ్చి వానిని 

దారిలోనే కలసికొని యూటుడించి యిం దునిం గాన స్వర్షము 

నకుం బోయెను. ఇం్యదుండును ఆశ్చర్యపడి కలావతివలన తత్పతి 
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జూదగాండు రింఠాక రాళు(డు చేసిన మాయా! పతియోగమును 

విని నవి సంతోవి.ంచెకు. 

అప్రుడు చెంగట నున్న బృహస్పతి ఇందునితో ని ట్లనియె. 

అయ్యా విచితమాయులు జూదగులు ఎప్పుడును ఇట్టివా గ, 

అందుల కీకథ విను. కడచినకల్పమందు ఒకనగరంబున కుక్రిని 
కపటు. డను వేర మాయాద్యూత కో విదుఃడు జూదరి మమొక€ 

డుండెను. వానిని పరలోకగతుని ధర రాజు “సీన్ జూదరీ, నీకు 

నీపాపములవలన ఒకకల్పము నరకవాసము ఏర్పడియున్న ది. 

దాననశంబునం బేసి ఒకదినముమూ తము నీకు బం దత్భము 

కలుగును, ఒకప్పుడు నివు ఒక (బహ వేత్తకు ఒక వరహా ఇచ్చి 

యుంటివి కావున వచిువుముు ముందుగా నరకము ననుభవిం చె 

దన్న ఇం్యదత్వము ననుభవించెదవా'! ” అని యడి”ను. “ముం 

దుగా ఇందత్వము నె అనుభవించెదను. అని జూదరి పల్కెను, 

అంతట వానిని ధర్మ రాజు స్వర్షమునకుం బంపం-గా బదేనతలు 

ఇంద్రుని తొలంగించి ఒకదినము వానికి పట్టాభిషేకము చేసిరి. 

ఇట్లు ఇం దాధికారము రాయగానే ఆజూదరి భూలోకమునుడి 

తన వెలి కాండను జూదరులను తన వెశ్యలను ఇం దలో కమునకు 

రవ్పించి యాధిపత్యముచే దేవతల ని ట్రాజ్ఞూవీం చెను. “ఇపుడే, 

మ మెల్ల క్షుణములోం గొనిపోయి స_ప్తద్విపగతము లయిన దివ్య 

భామతీర్భము లన్నిటం జేర్చుఃడు లపుడే భూలోకమునందలి 

రాజు లందఅియందును చొచ్చి మానిమి _త్రముగా నిరంతరమూ 
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మహాదానము లింకు, * ఇట్టు వానిచేత ముదలవొంది దేనతలు 

సకలమును అక్షే నిర్వ_ర్షించికి, అంత నాతండు ఆపుణ్యక ర్య లచే 

నిప్పావుటై శాశ్వతముగా నింద్రత్వ వమునుభవించెను. స్వర్షము 

నకు వాండు రావించినయా చెలికాం డును వేశ్యలును నిప్పా 

నులై దేవత్వము నొందిరి. మబజునాయ చి తీగుష్తుండు ధర్మ 

రాజుతో ఆజూదరి తనముతివిఛ నంబున దేన రాజ్యము తనకు 

స్థిరముచేసికానియె నని విన్న వించెకు. అంతట ఆనుచకతమును 

ఎఆింగి ధర్మ రాజు “ఆహా! జూదరి మనలను మోసము చేస 

గదా!” అని పల్కుచు ఆశ్చర్యపడు చుం డెను. జూదడరు లిట్టి 

(పజ్ఞావంతులు నునూ. 

ఇట్లు కథ చెస్పి బృహస్పతి విరమింపంగా, ఇం దుండు 

కలావతిచేత శింఠాకరాళుని దివికి తెప్పించి, వానిబుస్ధి ధైర్యము 

లకు మెచ్చి వానికి కళావతి నిచ్చివేసి వానిని తనకు పార్శ 

స్థునింగాం చేసికొనెను. వాండును ధీరుడు అమరు(డుంబో తె 

కళావతిం గూడి శంక రాను గ హంబున స్వర్షమున నుఖ ముం 

'డెను..__ఇట్టిది నుమా జూదగాండ మాయాసాహాసముల 

(పశారము. కనుక్క ఓయి అగ్ని శిఖ బేతాళుండా ఆజూదరి డాకి 

చేయు(డు నిన్ను మాయచే నూతం [దోచుట యేమి వింత | 

ఇంక ఇందునుండి నీవు బయలువెడలుము, మి తమా మేమును 

వెడలివ చ్చెదము. 
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ఇట్లు (బహ్మారాతునులు పలుకంగా నేను ఆగోతినుండి 

వెలువడి రాతి ఈనగరంబున ఆక (టం (గాగచు భాపనబాట 

సారి నొుకనిం బరువునం బోయి పట్టుకొని భవీంప దొరం 

కొంటిని. అంతట నాబాపంయ. శీవికమార్క_మహారాజును 

“బీర్కొ-ని మొజణయిడెను, ఆముజి నిని వికమాదిత్వ్యమహాో 

రాజు అగ్నివోలె లేజరిల్టుచు నెలువడి నచ్చి “ఓరి పాపాత్తుయా, 

మ చంపకు రా.” అని నన్ను దూరమున తోనివైచి 

న్మాపతిమను (వాసి ఆ పతిమతల కాయను ఛదింపసాగెను. దాన 

నాకంఠకమున గాయమై నెత్తుగులు కుఠరియసా గను, అంతట 

చేను (బ్రాహ్మణుని విడిచి మహారాజుపాదముల (వాలణగా 

నాతంజే నన్ను చంపక రాఅ సను విక మాదిత్వమహారా 

జన(గా నికి పభావవంతు(డు నుమా. ఆతనియానచే నే సిఖండ 

కాపాలికాధముని చంవితిని. కావున ఓయి యమకిఖ జేతా 

భుండ్యా నాభత్యుమును సిన్ నిన్ర విడిచి పెక్టుము._9ట్లు 

అగ్నిశిఖుంయ చెవ్చినను గ ర్యాతి ₹కంబున యమశిఖ బేతాళుడు 

ఆకాపాలికక భేబరమును చేత నొడిసి హరించెను, అంతట విక్ర 

మాదిత్యుకు అచట వారి కగపడి నేలను వుకుషపతిమను గీచి 

చానిచేతిని క తితో నటికి వేసాను. చాన యమరిఖునిచేయి 

"తెగి నేల వా లెను. అంతట వాడు ఆశవమును బడవ చి 

భయంబునం బలాయితు. డాయెను, అంతట అగ్ని శిఖు(ఃడు 
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ఆకాపాలికక శేబరమును భశ్నీంచెను. నేను రాజ పథావంబునం 

జేసి భయమెడలి దాని నెల్లం గంటిని. 

ఇట్టు న్మీ పభానమును వర్ణించి యమో గన మదనమంజరి 

వండియు నాళోని టునియె. అనంగ దేవుండా, అనంతరము నన్ను 

ఆమహాో రాజు మధురవాక్కుల “యే, శాసాలికునివలననుండి 

విశుదల నొందితివి గదా, ఇక సీథభ ఏ యింటికిం బొమ్ము. లి 

'పాచ్చరించెను. అంత నే నామహారాజునకు నమస్కరించి, 

ఆతనియాయుపకారమున శేమి బదులుసేయుదునా యని చిం 

తించుచు ఇటకు నాయిటికి వచ్చితిని ఈశిరున న్నీ పభువు 

న్నా పాణములను కులమును భ సను నా కిచ్చిసా౮స. ఈక ఫను 

నీ వాయనతో చెవ్పిన-చో అవుకు లదే మని ఆయనవలన సీకుం 
దెలియును, ఇపుడు ఆఒభువునకు సింహళిరాజు తనకూంతును 

,తే)లోక్యనుందరిని సయంవరను ఇచ్చినా డనియ్కు ఆము; 

హరింప రాజు లెల్ల కలయంబలికికొసని త్మదతకుని సామంతుని 

వికమశ క్రిని గూల్ప నందటును కలసికొనియున్నా రనియు 

నాకు జెలియవచ్చినది, కావున నివు ఈనృత్తాంతమును పోయి 

వికమశ క్షి 'తెలియంజెప్పుము, దాన నతండు జాగరూకుంయే 

వారికి (పతీకార మునర్చ సిద్ధపడియుండునుగాక, నేనును విక 

నూదిత్య దేవుఃడు ఆశ తువులను కూల్చి జయమొందునట్లుగా 

(ప్రయత్నము చేసెదను. నిన్ను నామాయచే నిటకు నే నేల 

తోడి తెచ్చితి ననగా ఈనాశెవ్బిన హెచ్చరికను రాజునకు 
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ససామంతునికి చెప్పుదువుగాక యని. సీ పభువు నాకు చేసిన 

మాహుూూపకారమున లేశమునకు (పత్యుపకాగముగా నొక 

శానికం బంపెదను._ ఇ ట్లని యామెపలికినంతలో లేడితోడి 

యూయిరువును క న్యలును తొలుత మేము సమ్ముదమునం గన్న 

వారు, ఒకతె చదునినలె శే తెల్లనియొడలిది, రెండవది (వీయం 

గులతవ లె ఛ్యామలనర్ద ముడియుు, సమ్ముదమును సేవింపనచ్చిన 

గంగాయ మునలువోల వచ్చిరి. వారు కూర్చుండంగా నే నను 

ఆయవ్నీని “చేప ఈకన్య లవ్యరు ? ఈబంగారులేడి యేమి * ” 

అసి యడిగితిని. ఆమెయి ట్లు _తరము చెప్పెను “అనంగ 

చవల; ఏకు కుతూహల మేని చెసె ప్పెదను వినుము. పూర్వము 

[టం సృ "కావించుచుచుండంా ఇరువురు దానవులు దేవ 

దుర్భయులు ఘంటనిఘంటాఖ్యులు _ విన్నుము సేయ వచ్చిరి, 

వారిని నాశముచేయువా డై (బహ్మా దేవుండు లోకోన్నాదనో 

దామరూపశోభల నీయిరువ్రురం గన్యకల సృజించెను, ఈయ 

ద్భుతరూపలం గాంచినమా। తాన నామహానురులు హరింప సమా 

కట్టి ఒండొరులతో పోరి యిరువురును లయయమొందిరి. అంతట 

(బహ దెవుండు తగినవరుని కిమ్ముని ముదల వెట్టి యీకన్యలను 

కుబరుని కప్పగించెను. కుబేరుండు తనతెమ్మునిక నాభర్తకు 

ఆనర కారణముతనోనే సీరి నిచ్చెను. అశ్ల్లే నాభ ర్హయు నా కిచ్చె 

ను. నేను దేవావతారుని శీ వి క్రమాదిత్యుని ఏరికి తగినవరు 
నిగా నిశ్చయిం దుకొంటిని, ఈక న్యలవృత్తాంత మిది. ఇంక సీలేడి 
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కథను వినుము. ఇ దునికి జయంతు( డని వియవుతు డు 

న్నాడు. ఒకనాం డాతయ పసిబాలుయు నురాంగనలశో ఆక 

సమున సంచరించుచు | కింద భూలోకమున రాజకుమారులు 

లేడివిల్లలతో ఆకుళొనుచుండం గాంచెను. అంత నాతడు 

చాలభావంబునం బేసి మకరుందనంబున స్వర్మమున కేగి తం (డి. 

(మోల ఆట లేడివిల్ల కై 'యడ్వసాాను. అంతట నాతనికొఅకు 

ఇం(దు(డు విశ్వకర్శచే హేమరత్నమయమును మృగమును 

చేయించి అమృతము సల్లి (పాణము గలిగించెను, దానితో 

నాడుకొనుచు జయంతుడు సంశోషించియుండెను. ఆహరిణ' 

పోతము స్వర్ష న సంచరించుచుం డెనుం కాలక్రమమున రావ 

అవుత్త్రుయ ఇందజిత్తు సార్ధక నాముంయ. ఆమృగమును దివి: 

నుండి హరించి తనలంకాపవుకకిం గొనివోయెకు. అనంతరము 

సీతాహరణ కోధంబున రామలక్షుణులు రావణేం దజిత్తులను 

కూల్చ్పంగా, లంకా రాజ్యమునకు పూ భిపే.క మొందిన విభీషణుని 

యింట నాహేమరత్నమృగము ఉండెను. ఒకప్పుడు పండును 

నందు విభిపణుండు పలిభాంధ వ్యంబున నను చూడంబోయగా 

నామృగమును సమ్మానపూర్వకముగా నా కొసంగెను. ఇట్లు 

ఈదివ్య మృగశిశువు ఇన్రుడు నాయింట నున్నది. నేను నీ 

(పభువున శే దీనిని కానిక యిజెదను.” ఇ ట్లని యవ్నీ పలుకుచుం' 

డగా సూర్యా స్త్రమయ మాయెను. అంతట ఆమె యేర్చజచిన. 
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యింట సంధ్యావిధ్యనంతరము సింహళ రాజుదూత యీతండును 

నేనును ఇరువురము శయనించితిమి. 

సూర్యో దయసమయమున ముము మేలుకొని చూచు 

కొనునప్పటికి మహారాజ, నిసామంతు(ను మ్మికమశ_క్తి నడవు 

చున్న యాదంగడుకడ నుంటిమి, ఆక్చర్య పడిలిమి. ఆతండు 

మమ్ము జూచుచునే సమ్మానించి కుకల మడిగి, సింహ ₹ేశ్వ 

రుని సందేశము నకుగ6 దలంచుచుండంగా, అంతలో యవ్నీణి 

నర్జించినయాదివ్యకన్య లిరువురును ఆదిన్యమృగంబుత యక్ష 

'సేనాపరివృతలై వచ్చిః. వారిం గని దుష్త్టభూతాదికములో 

యని శంకించి సంశయంబున మ్మ కమశ క్తి ఇ దే మనినన్నడి 

గను. అంత నేను వికవుశ_క్రితో సింహళ రాజు కార్యంబును 

యవ్నీణక న్యాయుగళమృగవ్యత్తాంతంబును ఇచెవ్పినవాండ నై 

యమీణ హపాచ్చరించినవిధంబున శ తువులెల్ల నైకమత్యంబున 

మహారాజునకు అహిత "మునర్చనున్న వృత్తాంతమును వచించి 

తిని. అంత నాతండు మమ్మును ఆదివ్యక న్యలను సన్మానించి 

సంతేసంబున తన సేన నెల్ల యుద్ధమునకు సన్న ద్ధముగాం జేసిక్ఞా 

నను. అక్షుణంబుననే, మహారాజ, సెన్య వాద్యమహాధ్యని వినం 

బడెను పెతుణంబుననె మ్లేచ్చసంయితేము విరోధిరాజుల 

మహాసెన్యము కనబడెను. మన్నసై న్యంబును కతుసై న్యం 

బును ఒకటి నెకటి గాంచి (శోభా వేశంబున నెదురుపజు తెంచి 

పోరం దొడం7ను. అంతట యన్నీ పంవినయమ్సులును వారి 
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మిత్తులగుయశ్షులును మన-సెనికుల నావేశించి యందును 

శ తుబలమును నాశముచేసిరి. సైన్య రేణుగ ణాకిర్ణంబును ఖడ్ల 

ఛా రానిరంతరంబును సళూరగగర్జి తంబునై. సమరదుర్లినము 

యఘూరముగా నేచుచుండెను, బేగ్ యెగురుచు (కిందంబడుచు 

నున్నతలకాయల చేత జయ, థీ బంతియాట యాడుచున్న 

భ్రొస్పాశను, తశ్షుణములో భగ్న “సనికులయి హతేశేష లయిన 

రాజు లెల్ల నిసామంతునిశిబిరమున నాతని నమస్కరించి శరణు 

జొచ్చిరి. ఇవ్వడువ్రన సార్య భౌమా, సీవు ద్వీపములతోయహాడ 
నాలుగుడిక్కు_లను 7లిచి మ్లచ్చులను కరాల్సి్యూ తనభ_ర్తతోం 

గూడ యవ్నీణి మాకన్నుల కగపడి వికమళ కితోను 
నాతోను ఇట్లు పల్కినది. “నేను మాదొరకు చేసిన యీ సే 

వామ్మాతమును ఆయనకు మారు నివేడింపవలయునుు పెగా 

నామాటగా ఆమహారాజుతో “దెవనిరితల నకన్య లను నివు 

ఏివాహమాడనలయును, వీరిని (పభును దయాపూర్వక ముగా 

నేలవలయును, ఈలెడివిల్లను |పభువ్రు లాలింపవలయును.” అని 

యారు విన్న వింపవలయుకు, ” ఇట్లు చెప్పి యమోంగన ఇదిగో 

రాకానిక యని రత్న రాశి నిచ్చి భర్తతోను అనుచరులతో ను 
౨ంతేగ్భాన మాయెను, మజునాండు గొప్పపరివారముతోను 
ఏహాోవిభి వముశోను సింహళ రాజుకూంతురు మదన లేఖ వచ్చి 

లసికొనెను. ఆమెను వికమశ_క్టి యెదురుపోయి నమ 

గారించి మహాహర్ష ముతో స్క_౦ఛా వారంబునం (బవేశ 
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సెప్టేను, "రెండవనాండు మికమకకి మదన లేఖను ఆదివ్య 

కన్యలను తజ న్నేత కౌతుకం బయిన యాహే పామరత్న మృగ 

మునుం దోడ్మొ..ని యేలినవారి పాదములం గన రాజులతొా. 

గూడ తరలెను. దేవ్యా ఆకండు సమాపముననే వచ్చి 

యున్నా (డు. వృతాంతము ఏలినవారికి. చెలువుటకుంగాను 

ముందుగా మముం జబంవీనాండు, కావున, ఓమహో రాజ, 

సింహ లేందునిమోందను ఆయవ్నిణిమోందనుగల యాదరంబునం 

చేసి ఆకన్యలను ఆవేడిని, రాజులను వలినవారు ఎదురుకోలు: 

గావించుట యుచితము. 

ఇట్లు అనంగ బేవ్రండు పలుకంగా వీ క మాదిత్య మహో 

రాజు యవనవ్నీణి తనకు చేసిన యుపకారముముదజ తాను 

పూర్వము యవ్నీణికి చేసినయుపకారమును దుస్సాధ్యమునే 

తృణ పాయముగానేని సరకుగొనడాయెను. మహానుభావులు 

తాముసేసిన యుపక్కృృతి యెంతగాొప్పదై నను స్వల్పముగా నె నె తలం 

తురు. ఈముభవా_ర్తకు సంతసించి వికమాదిత్యమ హో రాజు 

వెండియు నాయనంగదేన్రని సింహళరాజదూతను హ స Sy 

(గామరత్న ములశో నిండించను. ఆదినము గడవీ మజుసనా(డు 

ఉజ్జయినినుండి సెన్యగజాశ్వ వాహనస మేతముగా మహారాజు 

వింహాళ రాజతనూజకును ఆబహ్హనిరి తకన్యలకును ఎదురుసనం 

దరలెను. జయవర్గనునికి మంచియేనుంగు అంజనగిరియు రణ 

భటునికి మదవుపేనుంగు కాలమేఘంబును సింహ హపర్మాకము 
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నికి ఏనుగు సంగామసిస్ధియు, పరునికి వి కమనిధికి కుంజరము 

౭ిప్రురాకుసమును, జయశేతునికి ఏనుగు పవనజవంబును, వల్ల 

భక్తికి సముదక ల్లోలంబును, బాహునుబాహువ్రులకి గుత్త 

ములు శర వేగగరుడవేగములును, కి _గినర్మకు కొక్కణదేశ 

ముది గోడిగ కువలయమాలయు, సమరసింహునికి మేలినోడి 

తెల్లనిది గంగాలహరియ్యు. అని వి క్రమాదిక్యునితోయగూడం 

దరలు రాజులకె ఏనుణసలను గుజ్ణుములను విభజించు 

దండాధికారుల వాక్కులు (మోాంగుచుండినవి, ఆమహారాజు 

సకలద్వ్పాధినాథుండు పయనము నడచుచుంచంగా, భూమి 

యెల్ల సైన్యమయిగాను, దిక్కు. లెల్ల సేనాకలకోలయుగానుు, 

మిన్నెల్ల నవ శంచుచున్న రాణువదుమారముగాను, సంభాషణ 

లెల్ల తదియాద్భుతపభావ మహమ కథన వమయముగాను 

కష్టా శన 

ఏ_. వ తరంగము. 

అనంతరము వ్మకమాదిత్యుండు తిన సేనానాయకు( డావి 

(రమ క్తి నడస్రచున్న యాజయసెన్నమును సమోవీం చెను 

అంతట మికమశ క్షి రాజసమూహముతోలవాడ జ "త్సుళ్యం 
బున ఎదురునచ్చి నవుస్క_రింపంగా వారితోంగూడ మహో 

రాజు తనదండునం (బ నెళిం చెను. అట ఓలగంబున (పతీహారుండు 

వరుసంగా “మహా పభూ్లూ ఇతండు గొడుయ శ_కికుమూరుండు 



2014 కథాసరిత్సాగరము, లం. ౧౮. త, _౨. 

బఇతండు కర్హాటుఃడు జయధ్యజుంయ, ఇతడు లాటుండు విజయ 

వర్ష, బ్రతండు కాల్టీరుయ నునందనుండు, ఇతండు సింధురాజు 

గోపాలుండ్కు ఇతండు భిల్లుడు వింధ్యబలుండు, ఇతండు పారసీ 

కు(డు నిర్మూకు(డు, మోకు నమస్కరించుచున్నారు.' అని 

నివేదింపంగా ఆయాయిరాజులను సామంతులను సె నికులనుం 

గూడ వికమాదిత్యుండు సమ్మానిం చెను, అ'క్లే వికమశ_క్రీని 

సింహ లేశ్వర కన్యను ఆదిన్యక న్యలను ఆదివ్యహారిణమును యథా 

ర్హ్ముగా మహో ప్రభువు సమ్మానిం చెను. అనంతరము ఆదం 

డంతయుం గూడ రా విక మాదిత్యుండు క్ర ఎలౌఫ్టయ తనరాజ 

ఛాని కుజ్జయినికిం బోయి వేరెను. అచట రాజుల నెల్ల సమా 

నించి తమతమదేశంబులకు పంపివేసెను. 

ఇ కుండ లోకానందనము వసంతసమ యూత్స వము 

వచ్చెను. ఆసమయంబున స్రీపియలు పూ(డొడవులతో నై నేసి 

కొనుచున్న ట్లుండను, తేటిబోటులు రయులకారములచే సంగీ 

తము సేయున ట్లుండెనుు, అడవివరుసలు గాలిం గవుంగిలించిన 

చై నృత్యము సల్పుచున్న ట్లుం డెను, కోకిలలు కలనాదంబుల' 

మంగళములు పాడుచున్న టుండెను. అభట్రయాపేరుటామని 

వికమాదిత్యుండు శుభదినంబున ఆసింహ ళేం దక న్యను ఆదివ్య 

కన్యాయుగళమును వివాహమాయెను. సింహ శ్లేశకన్యకు ఆమె 

యన్న సింహవర్శ ఆమెతో? గూడ వచ్చి వివాహా వేదికయందు 

గాప్పరత్న రాశి నెసం7ను. ఆసమయంబున యవ్నీణి మదన 



వి కమాదిత్యుని కథ, 2015: 

మంజరియు వచ్చి ఆదిన్యకన్య లిరున్రరకు లెక్క. లేనిరత్న రాను: 

లిచ్చెను. “పభూూ నీవు చేసినమాపాూూ పకారవుబుణము 

తీర్చుకొనుటకు నేను సమర్ధురాలనా ! మణీ నాభ కిని చూపు 

టకు కొంచెమును ఏమియుం గానిదానిని చేసితిసి, ఈకన్యలం 

దును ఈవా౭ణమందును (పభువు దయయుంపనలయును.” 

ఆని యిట్లు పలికి మదనమంజరి రాజుచే సత్క్బృతులు వడసీ: 

తం రావా యను. ఇ్షవ్యశువ్రన ఆభార్యలను సద్వీపను. 

భూమిసిం బడి విక మాదిత్యు(సు నిప్కః ౦టక ముగా రాజ్య 

'మేలుచుండెను వసంతంబున నుద్యానభూములయందును,. 

చేసవిసి సరోవరజలంబులందును శేభాకాళులయందును, వరా 

కాలంబున మృదంగ నాదమనోహారంబు లగు నంతివురంబుల' 

యందును, శ రత్సమ యంబున చం దోద యాసానరమ్యంబు 

లయినహార కితలంబులయందును, హసూముతంబున రాణివా 

సంబులతో మేలిపాన్సులు వెలు కాలాగురుపరిమళంబులు. 

గదంబించుచున్న పవక టింథయందును విక్రమాదిత్య మహా రాజా" 

విహరించుచుం డెను, 

బృిఖున్న యారాజునకు సగర శాం యనుపేరిచి తకరుం 

డొక(ు విశ్వకర్శ ను మోాజటినవాండు నూజు[ గామములసంబళ్ 

మువాండు రెండేసీదినముల క్రాక[పతిమను వేణు వేజురూప 

భంగుల (వాసి తెచ్చికానిక యిచ్చుచుండేను. ఒకప్పుడు వాండు' 

ఉత్సవవశంబున (పతివును [వాయమజచి కానిక దినము వచ్చి 



2016 క థాసరత్పాగరము. లం, ౧౮. త, ౨. 

నంతట జ వ్యె “అయ్యో, న్్ (ప్రభువునకు వమియు పాయన 

మిత్తును!? అని దిగులుసడసాగాను. అంతలో దూరాగతుం 

డొకళ్రాటసారి ఆకస్మికముగా వచ్చి యీతనిచేత నుక చందుగ 

నుంచి వెంటనే యెటకో పోయెను. చితకరుండు కూతూహ 

లంబున డానిం దెజచినంతట అందు పటమందు చితంచినక న్యా 

మణి యొకటి యుండెను. అంతట అద్భుతరూప న్మాపతిమను 

గాంచి యాతండు దిగులుతీటి పెగా ఆదినము తనకు అంతవుం 

చి (సతీమ దొరకినందులకు పట్టరానిహర్త్హ -వుముదిన వొ డై 

దానిం గొనిపోయి |పభువునకుం గానిక యిడేను. రాజు 

దాసిం గన్న మా తాన ఆక్చర్యమగ్ను (డై చి తకరునితో ఓయి, 

ఇది నీవాంత్ గాదు, ఇది పశ్వకర్శ (వాంత, ఇక్టి యారూప 

మును (వాయ మనుష్యుని కు లలని యగును!” అనియెనుం 

ఆమాట విని చితక రుడు నా_స్తవవృతౌంతేమును "రాజునకు 

నివేపంచెను, అది మొదలు గాజు అన్వమును కనక గరుడా 

ఆప పతివు నే కాంచుచుం డెను, త్మ కలలో ఆగూపమే గల కన్య 

"నుక గొను ద్విసాంతిరమునం గనియెను. ఉత్క_.౦9ితు. డాతండు 

'ఉత్క_.ం8త యగు నామె మతో సంగమము పొంద నుండి వేకువను 

గ న్పివాని కేక చే! మేలుకో నెను. ' అట్టు ఆవరకన్యశోడిసమాగమ 

సుఖము భగ్నము కాంగా రాజు కోపంబున ఆగ నివాసిని పట్ట 

ణఇమునుండి తమి వె చెను, బాటసారి మేమి! అందు కన్నియ 

చచిత్తరు వేమి! సజీవను ఆకన్ని యను కలలో గాంచుటయేమి! 



విక్రమాదిత్యుని కథ. 9017 

కాన ఆకన్య వాస్తవముగా కల దని ఈదైనఘుటన తెలుప్రు 

చున్న దడి. కాని, ఆద్వీప మేదో నే సెఖుంగను, ఆనుందరి నెట్లు 

పాందుదును!' అని తలపోయుచు నానాజు వ కతు? 

నును అరతి వ్రైడమినవాం డై పరివారము దిగులుపడున్గ్లుగా 

మదనజ్యరముచే వేళోసాగెను. అతనిని కొశలకుం గారణ 

మును |పతిహారు(డు భచాయుధు(డు నకాంతమున సడిగను. 

మహి పాలుంయ బు ఉతర "మొసం 7౫ను. 

వినుము చెలి కాడా, సాకు చితక రుండు నగరి న్యామి 

ఆకోన్య (పతిమ నిచ్చిన వృత్తాంతమును సి వెజబుంగుదునుగ దాం 

ఆచ్చితకన్యను ధ్యానించుచు నేను న్నిదించి కలలో సమ్ముద 

మును దాటి అతినుందరము నెకనగ రము నొచ్చిలిని, అందు 

పలువురు కన్యలు ఆయుధహ_స్త లుండరి. వారు నన్ను (మోలం 

గన్న మ్మాతొన కొట్టుకొక్టుం మి బ్విరగా కోలాహాలము 

చేసిరి అంతట తె టుపాటుతో నొక తాపసి వచ్చి నన్ను తేన 

యింటీభోచికిం గొనిపోయి సం క్నేపముగా సు లనియె. “పుతాో), 

ఇదె రాజప్రు బ్లో మలయనఖి వురుషుజ్వేష.ణి యిచ్చ వచ్చినట్టు 

తిరుగుచు ఇటకు వచ్చియున్నది. కంటి కగపడినమా[ తాన ఫుకు 
షునెస్సు నామె యీోాకన్ని యలచే చంవిచును. నిన్నుం గాచు 

టకె నే నిటం (బవేశ సెద్టితిని. ఇ పలికి ఆతాపని తత్ధ ఇమే 

నాకు _స్టీశేపము వై చెను. కన్యకలను పరిమార్చుట తగవుగా 

దస నేనును ఆవేషమున కంగీకఠరించితిని. అంతలో నారాజక న్య 
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2018 క థాసరత్పాగరము, లం, ౧౮. త, ౨. 

కన్వ కా పరివృత యె యటకశే వచ్చినది. ఆనుందరి చి త్తరువున 

నేర గాంచిన యావరకన్యయే, అందులకు నే నాశ్చర్యపడి 

“ఆహా! నేను కృతార్గుడను, చి త్తరువ్రన న్నీ పాణేశ్వరిం గాంచి 

యిట్టు వెండియు సాయాత్తుగాం గనుచున్నాను!” అని తల 

పోయుచుంటిని. ఆరాజసు_షి) కన్యకాసమేత అతాపసితో 

“ఇట నివు డెవ్వండో ఫుకుషుండు (పవేశింపలా మేము కంటిమి?" 

అని పల్కెను. *“వురువుం డెక్క-డ ? నాచెల్లైలికూంతు 6జే 

యివుజే నన్ను. జూడ నచ్చినది, "అని తాపని నన్నుం గాని 

వీ చెను. అంత నారాజక న్య నన్ను _స్టోరూవు నైనను కాంచి 

వుమపు ద్వేషము మణఅచి మదనపరవశ యై గగుర్కొని వమో 

ఆలోచించుచున్న దియుంబోే ల నిశ్చలయొ లధ్రావకాళే( డన 

మదనునిచెత ఒక్క_ క నెల్తయమ్ములతోను కలిత యుంబో లె చూ 

పను. తుణముళో తెలివి తెచ్చుకొని రాజకన్య తాపనితో 

“అవ్వా; అశున సికు చుట్టమైనడి నాకుమ్మాత్రము చుట్టము: 

గదా ౪ ఈమెను మాయింటికిం గొనిపోయి సత్కరించి పం పె 

దను. అని పలికి నన్ను చేయిపట్టుకొని తనమందిరమునకుం 

దోజ్కొనిపోయెను, నేను ఆకన్నియచి త్రము వడసి వల్లె యని 

కూడంబోయితిని. ముదితాపనసీయు విదగ్ధురాలు నాపోక కంగీక 

రించరు. అట రాజకన్య నన్నుం గూడ నుంచుకొని కన్యకలతో 

నన్యోన్య వివాహోదివినోదంబులం (సడింపసాగాను. రాకొమరిత 

నన్ను కుణమేనియు తనపజ్జనుండి విడువ దాయెన్సు నామోందనే 
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సదా కన్నులు (గుచ్చినై చెను, చేను లేనిది ఏదియు ఆనుందరికి 

రుచింపదాయెనుు అంత నాకన్యలు రాజకన్యను పెంద్లకొము 

రతం జేసి నన్ను సెండ్రికుమారునిం. జేసి మాకు |క్రీడార్థము 
వివాహము గావించిరి వివాహానంతరము రాతి మమ్ము 

పడుకగదిలోం [బవేశ పెట్టిరి అంత నట రాజకన్య నిర్భయముగా 

నన్ను మెడం గవుంగిలిం చెను. ఆసమయమున ను నన్నుం 

(బక్ టించికొని రానుతం గవుంగిలించితిని. తనకోరిక చెట వేణి 

నందులకు సంతుష్టయె రాకొమరఠిత నన్నుం గని తకుణము 

లజ్ఞావ నత వదనయొ యుండెను. ఆమోహానాంగిని నాన మెడ 

లించి చేను కామ క్రీడకుం దార్బ్చుసమయంబున నిట గ స్తివాండు 

పాపాత్తుండు అజచి నాకలకు భంగ మొన ర్చెను. కావున భదా 

యుధుఃడా చిత్తరువుళలోను కలలోను కన్న యామలయవతి లేక 

యిపుడు నేను జీవితము నెల్లను. 

ఇట్లు రాజు పలుక ఢా (పతీహారుండు భదాయుధుండు 

ఆకల సత్య మైనదిగదా యని యెజీంగి యాతని నోదార్చుచు 

నిక్టు లనియె.. “దేవ్యా సకలము నీకు న ్రతీోయందుం గలబేని 

ఆనగరము నెల్ల పటములో (వాసి యిము. అటుపయి నే నుపా 

య మారసెదను. ? అని హెచ్చరకించెను, అంతట రాజు క్షణ 

ముళో ఆనగరమును ఆవృతాంతమును సర్వమును పటమున 

(వాసి యిచ్చెను. ఇచి త్రరువుం గొనిపోయి (పతీహారుండు 

అప్ర్రడే (కొత్తగా నుక మధము కట్టించి ఆందు దాని (వేలం 



9020 కథాసరిత్సాగరము, లం, ౧౮ తం ౨. 

గట్టంచెను. ఆమళంబున స _త్త్వమున దూర దేశమునుండి వచ్చిన 

న “కెల్ల వ డసాహారంసును దోవతులడోడును బంగా 

రంబును ఒసంగునట్లు కట్టడ క య | ఈది తరువులోని పట్ట 

అము నెజిగినవాండు ఎవంటడేని నచ్చిన-చో వానిని నాకుం డెలు 

వుండు” అని సతాంధికృతుల కాజ్ఞ చేసెను. 

ఈలోపల మైల నెళావిబుగులుకొనుమూరుతంబును, 

పీడల సప ళన. పూచినపాటలంబులును, గలి 

గన వేసవికాననమునకు అంబుద శ్యా మము గం భీరగర్టితము 

శేతకోద్దామదశనంబు వర్థాశాలమ త్రగజము ఏ తెంచెను. ఆస 

మయంబున వికమాదిత్యమహా నాథుని విరహ దావానలము 

ఆతూరువుగాలికింబో ల వ ౦న అంత నాతనసియూడి 

గంవువారాంగనలలో "* టి హారలత్కౌ మంచు చల్ల వే, 

చి తాంగ్, ఒడల చందనం టి; పత్త) లేఖా, తామరాకు 

సెజ్జను చలువనొలుపవే. * ఆని వాక్కులు విననాయెను. 

కొంత వడికి మెఅవులచే విషమం బయిన యాముగిలుకారు 

శమిల్లెను గాని విరహడాగ్గిలశోడి జేనిమదనజ్యరముమ్మాత్రము 

న మిల్ల దాయెనుః ' “పాంథులారా, 'దారి పట్టుడు, దయితలు 

డయితులకు వార్తలు పంప్రుదురుగాక, వారికిని సమాగమము 

లగునుగా క. ” అని అ స గూ విడిసిన 

తిమ్మి నెబెర్నాముది తెల్లుబువు నవ్వుది కేగత్తు వచ్చెను. ఆసమ 

యంబున దూరదేశమునుండి వచ్చిన యొక నంది (పతీహారకృత 
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మైన యామరఠమునకు తలారి విని భోజనమునకు వచ్చెను. 

అతనిసేరు శ ంబర సిద్ది, ఆతడు మఠములో భుజించి దోవతుల 

జోడు ప్రచ్చుకొాని గోడ యందు ఆచి తపటమును గాంచి అందలి 

యానగరముం బికించి యాశ్చేర్యపడి “అయ్యా, ఈప్రర మును 

ఎవరు (వాసినారు! దీనిని కన్నవాండను నే నెక(డనుు దీని 

నెవడు (వాసినాడో ఆత(డు లెండవవాయమ్ము మత మూడవ 

వాండు దీవిం గని యెజబుంగండు€ ” అని యడిగెను. ఆమాటను 

గొనిపోయి వుఠజనులు భ| దాయుధునికి బవేదించిగి. అంత 

నాతడు స్వయముగా నచ్చి యావందిని రాజాకడకుం గొనిపో 

యెను. “నీవు వా సవముగా ఆనగరమును కంటివా€ి అని రా 

జడుగయగా శంబరసిద్ధోదెనా, చూచినా'డను నేను భూమిం (దివ 

రుచు మలయస్రర మను పేరి యామహానగరమును సమ్ముదము 

నకు అవతల దీవి నడుము. ఆనగరమున మలయనసింహు డని రాజు 

ఏలుచున్నా (డు ఆయనకు సాటిలేని సౌందర్యవతి మలయవతి 

యని కూంతు రున్నది, ఆమె వురుపుద్వెపి.ణిగా నుండి ఒకప్పుడు 

కలలో విహారార్థ్యము వెలువడినధై యుశకానుక మహాపురుషుం 

గాంచెను. ఆతనిం గన్నమా, తాన భయముగొన్న దియు(బో ల 

ఆ వురుషద్వే సదుర్నాగహము ఆమె మనన్సునుండి యెటకో 

పలాయనమాయొను, అంత నాతనిని కలలోనే తనయింటికిం 

గొనిపోయి వివాహమాడి యామె తనపడుకటింట నతనితో. 

(బవేశించినది. అట నాతనితో నామె నుదన కీశోత్సవము 
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ఐవాందనున్నంత పడుకటింట నున్న దాని నేకువను ఆమెను మేలు 

కాలిపెను. అంత నామె కోపంబున ఆదానిని వెడల నడిచి, 

కలలో తాం గాంచిన యా వీయతముసి తలంచుకొనుచు విర 

హాన్ని చేం గాళపచు మదనుని భారి కగ్వమై ఉపాయ మేమియు 

గానక లేచిలేచి మరల "సెజ్ఞయందే అడంగుచుడెను. మూల 

వలె గాలి సోంకినదాసివల్కె చీకటిలో |భమం జెందినదాని 

వలె నుంచెను అడిగినజనమునకు ఏమియు బదులు పల్క_ 

దాయెను. అంత నావృతాంత మెటింగి తెల్గీయుం దండియు 

కడు నిర్పంధంబుగ నడుగగా ఆ పసఖచే వారికి తన స్వష్న 

వృత్తాంతము నామె చెప్పించెను. అంతట తండి యోదార్చగాం 

నాకన్య “ఆబుమాసములలోం గనుక నాతనిం బొంద నేసి నేను 

చిచ్చుం జొష్వాద.' అని | పతిజ చేసినది. ఇషృటికి అయిదు నెలలు 

| వ. వ. స కాగలదో మ "రెటుగుదురు? 

ఇది యాఫురమున నే నెజింగిన నృతాంతము.” అని యుత్తరము 

చెప్పెను. ఇట్లు శంబరసిద్ధి తార్మాణగా చెప్పగా. రాజు 

నిక్క. మెజటింగి సంతోవీంచెను, భదాయుధుం డి ట్లనియె, 

ళా కర్టను నెజవేటినది. ఆదెశము దానిరాజుతోం 

గూడ నీవశములోనిది. కావున అఆఅనమాసము ముగియక 

ముందే అచటికి పోవలసినది. 

ఇట్లు (పతిహారుండు. పలుకంగా శంబరసిద్ధిని మహాధన 

ములతో సత్కరించి విషయము దెలివీ ముం దుంచుకొని విక 
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మాదిత్య మహారాజు తన సంతాబమును సూర్య కిరణముల యం 

దును, పొండివమును మేఘములందును, "కార్య వామును పటి 

నీళ్ల యందును, విసరివె చెనో యన నై కెళ్ళే ణమ సిరాతంకుం 

వె, (పాణవల్లభోంగూగ్సి అలంతిదండునోం దరలెను. సను ద 

మును దాటి యానగరము జేరగానే ఆయన కోలాహా 

లాకుల ముయున మహాజనసంఘమును ఎనుటం గని కత వుడిగి 

సల రాజవు సి) మలయవతి పాణ్ళాసిశానధి బిండిపోలణూ 

దయితుకు నామిం జేసి అగ్నపవేశము సేయుచున్న ది.” అసి 

యు తరము విస్కి అతివేగంబున ఆసౌద యున్న తావునకుం జని 

యెను. అతనిం గాంచి యట జనసంఘము దారి తొలలలా 

నట రాజకన్యక న్నేత్రముల క కాలామృత వగ ౦బు నా మహో 

రాజుం గాంచెను. అంత నామె “ఇతండె కలలో నన్ను మెంస్ల 

యాడిన _సాకేశ్వరుండు వచ్చినాండయ్కు. ఇటనే ఈక్షణమే మా 

నాయనతోం. 'జెప్తుడయు అని సకులను న 'సానరునున 

బోయి వెంటనే అనృత్తాంత మామెతేం[డ శిటేింగింపగా ఆ 

రాజు చెతదిటి పట్టరానిహర్థ ౦బున వినయంబున వికమా 

దిత్యునికడ శీకెంచను,. ఆసమయంబునందు శంబరసద్ది యవ 

సరజ్ఞా(డు భాసునెర్తి బిగ్గరగా నిట్లు పఠించెను:___ “నిజ తేజ 

స్సాధత భాతగణుండా, మ్రేచ్భారణ్యదావాన్న్ జయం స్పప్పసాగర 

సీమమహీమానినీనాథా, దేవా; జయ. విజితసకలరాజ వినత 



2024 కథాసరంత్సాగరము. లం, ౧౮ తు ౨. 

నిరోధారితశాసన్యా వి కమవారినిధీ, విపమళీల మహీపర్కీ 

వ కమాదిత్యుండా, జయ.” ఇ ట్లని వంది పింపగా మలయ 

నింహమహీపతి, ఆవచ్చిన యల్లుని వి కమాదిత్యునింగా నెజ్ంగి 

యాతని పాదముల బక్టకొని అతిథిసత్మా_రములు గావించి 

తన మందిరమునకు మృత్యుము క్ష యయిన కూతురు మలయ 

నతిశోం గూడం దోడొనిపోయెను. అట నారాజు తాను 

కృతార్థుం డిని సంతసించి వి క్రమూదిత్యమహా రాజునకు ఆకన్యను 

యథావిధిగా నిచ్చి వివాహముచేసను., విక మాదిత్యమహ+ 

రాజు చిత్తరువున నెట్లో కలలోను అశ్లే కలలో నెట్లో తన 

యొడిలో అకు సాయాత్తుగా నున్న యా(వీయం గాంచి, ఆయద్భు 

తము ఉమాపతి పసాదంవుం గల్ప వృతుంవుఫల మని తలంచెను. 

అనంతరము రూపుదాల్చిన నిర్ణ తేంబోని యా మలయవలిం 

వ సుదీర్గ విరహంబుంబోలె సోత్క_లికం బయిన వారి 

నిధిని గాయి దారి పొడన్రునను నానోపాయనహాస్తు లగురాజుల 

(మొక్కు. లందుచు మిక మాదిత్యమహాో రాజు తననగ 6కి ఉజ్జయి 

సికిం బోయెను. చిత్తరువునఎ గన్న దానిని తనయిచ్చ వచ్చినట్లు 

నిజము చేసిన యారాజు పభా వమునకు అచట రాజధాసియందుూ 

ఆశ్చర్య పడని వా రెనర్కు సంతసింపనివా వరు మహూూ 

శృవము చేయనివా కెవరు! 

ent Pree 



శీ._.వ తరంగము. 

అనంతరము విక్రమాదిత్యుని రాణులలో నొక తె కలిగ 

సేన యను నామె సవతులతశో నొకప్పుకు మాటలవరుసను 

ఇటు వచించెను... ఇతడు నారూప్ర౫ల (పతిమను చూచి 

మదనపరతంతుండై బలాత్కా.రంబునం బ్బ తెచ్చి నన్ను 

ఏివాహామాడ లేదా ! దీనివిషయ మయిన కథను చేవసేను. 

డను కార్చటికుయు నాతో వక్కా_ణించినాంకు, మోకు చెప్పె 

దను వినుండు. నన్ను అవిధిగా 'రాజు వివాహమా? నేమి 

యని దుఃఖతురాలనె యున్న నన్ను ఆకార్చటికుండు ఓదార్చి 

“దేవే నందురకుము, నిన్ను మహారాజు అతి శద్గత్' మహో 

సంరంభంబున వివావామాడెను. ఆకథను ఆమూలముగా 

వినుము. అసి యిట్లు చెప్పెను... ననూ కార్పటికుండనుగా 

సీసామిని కొలుచుచు ఒకప్పుడు అడవిలో దవ్వునందు కోఆులు 

నిండిననోరు గలిగి చీకట్టిమూంకువలె నల్లనైన యొకగొప్ప 

వరాహమును రూవ్రుదాలట్చ్బీ ఫం (దక ళలను భశ్నీంచుచున్న 

కృష్ణపక్షమో యన నొప్పుదానిని గాంచి వచ్చి, 'దేప్క్ వునా 

రాజున శెటీంగించితిని, అంతట రాజు కుచూహలంబున వేంట 

కుం దర లను, మృగములకానకుం బోయి వులులను లేళ్లను 

హయ మొందించుచు మహారాజు నేం దెల్పిన వరాహామును 

దష లం గాంచెను, కసి య చెరు వంది, యేదో కారణసు 

రము గాని, సామాన్య సు సూకరము గాదని తలంచి ఇచె "a 



2096 క భాసరిత్పాగరము. V0. ౧౮. త, త్త 

నము వీల్లను రత్నాకర మను పేరిగుజ్రుము నక్కె_ను. నడి పగ 

లింట (పతిదినము సూర్యుండు ఒకముసూ _రృము మింట నిలిచి 

యుంనును, ఆసవమయమున అనూకుండు సూ'ర్యాశ(ములను 

స్నాన పానములకె నదలును. ఒక ప్పుడు ఆః వమును వద 

లంగా, సూర్యరథమునుండె అది నచ్చి అడవిలో తిరుగుచున్న 

వికమాదిత్యునినోడిగం గాంచి డాసిం గూడి యీరత్నాకరా 

శరమును ప్రుక్రించినది. ఆవాతాశ్వము నెక్కి 'వేండయు వరాహ 

మును వేగము మెయి నతిదూర పదేశమునకుం దజుముకొని 

పోయెను. అట నాసూకరము రాజుకంటి కగసడక మెటకో 

పోయెను. ఉమ్వైఃశెవముకొను కయిన యాగుల్లము వేగమున 

కంెబునా ఆపందివేగము ఎక్కు-న యాయెను. డానిం గనిపట్ట 

చేరక రాజా తన పరివారము ఎక్క డొనో వెనుకం జిక్క_గా, 

వెంటవచ్చుచున్న నన్నుం గాంచి “మనము ఎంతదూరము 

వచ్చితివా ఎజుగుదువాశి అని యడిగను. ఆమాటకు దేసీ, 

నేను “మహారాజా మనము మున్నూటు అమడొలు వచ్చినా 

రము.’ అసి బదులు పల్మి_తిని, “అ ట్లయిన నివు కాలినడ నెట్లు 

వచ్చితివి? అని ప్రభువు అచ్చెరువడి యడిగెను, నేనిట్లు తరము 

చెప్పితిని. “దేవా, నాకడ పాద లేప మున్నది. ఆవృత్తాంతమును 

చెప్పెదను వినుము. పూర్వము భార్యావియోగముచేత నేను 

తిర్థ యాతతై తరలి దారిలో సాయంకాలమున ఉద్యాన 

“సహితము నెక బేవళమును చేరితిని. అచట అర్మాతి గడుపం 



షి క్రమాదిత్యుని కథ, 2027 

గోరి లోనం బొరణా అం కొకు యుండి నా కాతిఖ్య 

ముసంగను. రాతి యామె ఒక పెదవి మింటను చెండవ 

పెదవి చేలనుగా నోరు చెజిచి ఇట్టినోటిని నీవంచేని కంటివా 

యని న న్నడిగాను. అంత చేను క తి దూసి బామలుముడిచి 

కొంకు లేక “ఏ చెదేని యిట్రిప్రురు షుసిం గంటివా?ి అని యడి 

గొలిని, అంత నామె సౌమ్యరాపము దాల్సీ నాతో రీయ్యి 

చేను చండి యనువెరి యత్నీస్కి నీకై ర్యమునకు మెచ్చితిని. 

కాన్సన నిప్ర్రశు చెప్పుము ని కేమి వయ మున రును? అని పలి 

కను. అందులకు నేను “వా సనముగా సివు నాయందు సం 

తుష్టి వహాంచితివేన్సి ఏయుపాయమున "నేను సకల తర్ధములను 

శేశము లేకుండ సేవింతునో ఆయుపాయము కాపంవుము.'” 
అని యశీని అడిగితిని అంతట నాయవ్నీ చాకు పాదలేప 

మొసంగినడి. దాన నేను నఖల తిర్ధములను 'సేవించితిని, ఇవుడు 

నివెంట వచ్చితిని దాని (పథావంబుననే నెను [పతిదినము ఈ 

కానన | పబేశమునకు వచ్చి పండ్రయోగిరము భుజించి నెండియు 

నుజ్జ్ఞయిసికి వచ్చి సిన్ను౦ గాలుచుచుందును, * ఇ టుసి వ: 

నేను [పభువునకు విన్న వించితిని. చేని (పసన్న దృష్టులచేత న 

న్నాతండు యోగ్యతగల యనుచరునింగా6 దలంచిన ట్రగ పడినది. 

నేను వెండియు [పభోన్రతో “దేవా ఏలినవారు భుజంతుగేని 

మంచిరుచిగల పండ్రం చెచ్చెద.' అసి విన్నవించితిని. (పభు వి 

ట్లనియె. “నేను భుజింపనుు నా కిప్పుడు అక్క_అలేదు. నీవ 



2028 క థాసరిత్స్చాగరము, లం. ౧౮ త, ఏ. 

బడలియున్నా (డవు, కాన నీవు వమేని భుజింప్రము* అంత చే 

నుకదోసకాయను బడసి భశ్నీంచితిని, భశ్షీంచినమా|తౌన 

నజగ(రమ నయితిని, బేపీ అ టాక క స్తికంబుగా నజగరవము నయిన 

నన్నుం గాంచి పరమం ప్హో వాశ్చర్యముల బా 

లయ్యి ఒంటరియె, భూత కేతు నామభేయుని బేతాళుని తలంచు 

కొనెను ము న్నాతనిని వుహారాజు తాం గంటం జూచినవమూా 

(తౌన 'నేతిరోగమును కుదిర్పి వకపబుచుకొొ నెను. ఇప్పుడు తలం 

చిన మ్యాతాన నాబేతాళుయ వచ్చి సవినయంబుగ “మహో 

(ప్రభూ నన్నుం దలంచితి వె ఏమి సేయవలయునో ఆనతిమ్ము-” 

అసి విన్నపవిం చెను. ఓయిముచివాండా, నాకార్చటికు, డీతండు 

ఆక సి కముగా అజగరమయినాండ్సు ఇతనిని తొంటిన్లి స్టితిం బూం 

దింవుము.” అని రాజు ఆజ్ఞావిం చెను. అంతట చేతాళుంయ “బవ్యొా 

నాకట్టి శెక్స్ లెదు. శక్తులు సియతములు, నీరు మేఘంవుంజిచ్చు 

నార్పునాః అని విన్నవించెను. “అటయిన మి తమా ఈ 

సల్లకుం బోనుడము, ఆట నెకవేళ బోయలవలన నిందుల శేచే 

నుపాయము అలవడవచ్చును. * అని పలికి మహారాజు బెతా 

నితో పల్లెకుు బోయెను, 

అట ఆభరణవంతుని రాజుం గాంచి దొంగలు చుట్ల 

వేసికొని అంపవానం గురియసాగిరి వారిని అయిదువందల 

మందిని బేతాళుడు భూత శేతు(డు రాజాజచే భశ్నీంచెను. 

మిగిలిన వారు పలాయితు లై తమ సేనావతికి వకాకిశేసరి యను 

రసాసేక అవృతాంతము. ఎవేదించిరి వాడును కోపంబు 
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చీవింప దండుం దోడొొ_నివ చను. నానిభృత్యులలో నెక(డు 

రాజాను ఆన వాలుపట్ట వానికిం దెలుపంగా వాడు వచ్చి రాజు 

నకుం బాదానతుండైె తన్నుం దెల్పుకొనెను రాజు వానిని 

బుజ్జగించి, కుశల మడిగి యి టుసియె “నాకార్సటికు(ండు అస 

విలో దోసకాయ తిని అజగర మైనాండు, అతనిని (పక ఎ్రతిన్గుం 

"వేయుటకు ఉపాయ మేమేని చేయుము” ఈమాట విని సేనాపతి 

“దేవ్యా తమయనుచరుం డితండు నాకొమరునికి ఆయజగరమును 

భూవునుగాక అని విన్న వించెను. అంతట నాతనికొమారు(డు 

బేతాళునివోం గూడ నాకడకు వచ్చి ఏదో ఒకయోషధిపసరు 

నాముక్కు-నం బిడిచి నన్ను యభాాపకారము మానుషుసి 

గావించెను. అంత మేము మువ్వురము సంశోపంబున రాజుకడ 

“శేగితివి. రాజు పాదానతునికి నాకు అవృత్తాంతిము సాన 

తిచ్చైను. 

అుతట సేనాపతి వశాక*శేసరి రాజును వేచుకొని ఆయ 

నను ఆయనతో మమ్మును తనయింటికిం గొనిపోయెను: అచట 

నానియింట బోయతలు నిండి కొలుచుచుండిరి. గోడలు ఏను 

గుదంతిములతో నిరింపంబడినవి యున్నతములు, ఇంటికప్పు 
వులితోలు, అచట (స్రీలకు 'నస్ర్రములు నెవములివురులు, సలు 

గురివెందగింజలదండలుు ఏనుఇసమదడమునోడికలు మైపూ 

తలు. అచట సేనాపతి పెండ్లాము కస్తూరిగదంబించువలునలు 

దాల్చీసది ముక్తాద్యలం కారవత్ రాజునకు స్వయముగా పరి 
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చర్య లొన ర్చెను. అందు జలకంబులాడి యారగించి యారాజు 

సేదాపత పకుచువాండుగాను అతినికొవుకులు ముదుసక్షుగాను 

ఉంటం గాంచి |పశ్న చేసెను; * సేనాపత్కీ నా కీయాక్చర్యమును 
తీర్పుము, నీవు పకుచువాండపవు, ఈనీఫుత్తుంలు ముసలివాం జు, 

ఇది యెట్లు? ఇటు రా జడుగలగా శబరనాయకుండు చెప్పం 

దొడంగెను, 

దేవ్యా ఇది మొకగొప్పకథ, వినవలయునేని వినుము. 

నేను (_బాహ్మణు(ండను, నాపేరు చం దస్వామి. నను మున్ను 

మాయాప్రురియందు కాంవుర ముుటిని. అట నెక కోంతి నాదారి 

కడ్డము నిలిచి న న్నమియు బాధింపక దీనదృష్షుల నాకు వే 

ఆటోకి దారి జూప్రుచుండెను. “ఐడి నన్ను కఅన లేము కావున ఇది 

చూూవినమాన్లాన నే పోదునుగాక్ర, దీనియభి పాయ మేమో 

కనియెదంగాక,” అని యాలోచించుకొని నెను అరెడనదారినే 

నడచితిని. ఆ కోంతియు నాకు ముందుముందుగా వెనుకకు తిరిగి 

తిరిగి నన్ను చూచుచు పోవుచుండోను. కొంతదూర మి శ్షేంగి 

యా కోంతి యొక నేరెడు. జెట్టు నెక్కెను, ఆ చె్టుప్పైవెవు 

అంతటను దట్టముగా తీలజీబుగా నుండెను. అందు ఆయు. 

(గోతి తీవచుట్టలలో ఇబజుకుకొని యుంటం గని అందులకు. 

గదా ఆవానరము న న్నటకుం దెచ్చిన దని యెజింగితిని, అంత 

నేను చె -క్టైక్కి- నాగొడ్డటితో ఆశీవచుట్టలను నటికి వై చితిని, 

అంత చెట్టునుండి వానరియు వానరమును దిగి నేనును దిగంగా, 
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రెండును నాపాదములు పట్టుకొన్న వి. అనంతరము, మగ కోతి: 

ఆడు గోతిని నాపాదములకడనే యుంచి పోయి ఈణములో 

నొక దివ్వఫలము తెద్చి నాకిచ్చినది. దానిం బుచ్చుకొని వంట 

ప3అకుం గొని నేను ఇంటికి పోయి ఆపండు కొంత నేను భమ్నీం 

చితిని, శేషము భార్య కిచ్చితిని, దానిని భార్య భశ్నీంచినది. 

దానిం దిన్నందున నూకు ఇరువ్రురకును ముదిమియు రోగము" 

లును తొలంగినవి. అనంతరము మాబేశములో కాటకము 

సంభవించినది. దానివీడచే నందలిజనులు ఎక్క జెక్క.డికో' 

దెశాంతరములకు చెదరిపో ర. నేనును (కము కమంబుగా 

సభార్యుండను ఈ దేశ మునకు వచ్చితిని. ఇచట కాంచనదంప్షుంం 

డని బోయదొర యుండెను. నేను కత్తికట్టి యతనిగొలువ్రనం 

గుదురుకొ*ంటిని. వచ్చినదురములయం డెల్ల ముంవుపోన్ర వానిని 

నన్నుం గాంచి 'కాంచనదంప్ష్రుండు మచ్చి సెనాపతినిగా నభిషే, 

కించినాండు. నేనును ఆ పభువును ఏకభ కిశోం గొలుచుచుం 

టిని, అవు _త్త్రకుం డాయన తనయవసానకాలమున తనరాజ్య 

మును నాశే యిచ్చెను. ఇట సిప్పటికి శేను రెంకువేలయేడు. 

నందల సంవత్సగము లున్నాను. ఆపండు తిన్న కారణంబున 

నాకు ఇప్పటికిని ముదిమి రాలేదు. 

ఇట్లు తనవృతాంతము చెప్పి భిల్లరాజు ఏకాకి కేసరి 

యాశ్చర్యపడు చున్న వి క్రమాదిత్యమహారాజుతో  'వెండియు 

నిట్లు విన్నవించెను. “*ఆవానరఫలంబుణే నాకు గలిగిన చిరజీ 



వితమునకు ఇపుడు పూర్ణ ఫలము నీపాదములం గొలుచుటయే. 

“కాన ఓచేవా, మాయింటికి వచ్చుటచే నాయందు ఏయను [గ 

'హమును వూవితివ్లా ఆయను గ౫హమునకు ఇప్పుడు పరితో 

షముం జేర్పుము. నాకు శ_ల్సిియ భార్యయందు జనించినది 

కన్యక మొక తె రూపమున సాటిలేనిది మద ననుందరగి యనువీరిది 

కలదు. ఆకన్యారత్న ము, దేవ్యా సీకడంగాక ఒండుచో రాజి 

ల్లదు. కావున దానిని సీ కిచ్చెద యథావిధిగా పెండ్లి కమ్ము, 

చేను నవిచానుండను, రెండులక్షులవిలుకాం డు నన్నుం గెలుచు 

చున్నారు. ఇ టాతండు వేండుకొనణా రాజు అంగీకరించి శుభ్ర 

లగ్నుంబున ఆకస్ని యం బరిణయంఛభాయెను, ఏకాకి కేసరి నూజు 

లొట్టియల్నపె ము_జేములు కస్తూరియు సిండుమోంతగా నరణ 

మొసంగను. రాజు అచట ఏడుదినములు నిలిచి అనంతరము 

బోయడండు వెంట రా మదననుందరిం దొడ్కొాని యటనుండి 

తర లెను. 

ఈలోపల రాజును గుజ్ఞము ఎగ నేసికొని పోంగా దిగు 

లొందియున్న మాదండుణో |పతీహారు(డు భదాయుధుం డి ట్ల 

నియె. “ఏల బెన్నిలెదరు 1 మోాదొర త్వరగానే వచ్చును, దివ్వ 

(పభావుని కాయనకు ఏమియు చెట్ట గలుగదు. ఏమి !.'మటబచి 

తీరా? ఆయన యొంటరిగా పాతాళమునకుం బోయి" నురూప 

యనునాగ కన్యను విహనామై మరలి వచ్చుటను ? 'ఆపికు(డు 

గెంధర్వలోక మున ' "కరిగి గంధర్వ రాజుకూంతును తాశఠానళిని 
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కొనిరాలేదా!' భ| చాయుధుండు పల్కి_నయానూటఎకు వా 

రందటును ఉారడిల్లి అడవి మొగంబున రాజుదారిం గను పెట్టుచు 

విడెినియు-డిరి. స్పష్ట మయిన దారిని బోయదండుతో. గూడ 

మదననుందరి పోవుచుండంగా, గుజ్ఞు మెక్కి. రాజు య కేచ్చము 

గా బజీతాళుండును నేనును క మున్ను గన్న యాయొంటి 

గానిం గన వేడుకమెయి ఆమునుపటియడవినే (ప వేశిం చెను. (ప 

వెశింపగానే ఆవరాహము ఎదుట నగపడెను. డానిం జూచి 

నంత నే రాజు అయిదుభాణములం బరిమార్చెను. బేతాళుండు 

పరువ్రృునంబోయి దానిబేహమును చింపంగా అందునుండి సాబగుం 

శొక పురుషుడు వెలువజెను, రా జూశ్చర్య పడి అఎవరనవు నిచస్ 

యడుగునంతలో నచటికి నడగొండవంటి దొకమదసుశేునుల 

వచ్చెను. ఆవన్యగజమును రాజు ఒక్క_కోలనే ఆయువు 

పట్టునం గొట్టి వేలం గూల్చెను, బేతాళుడు దానిక శేబంమును 

చింపంగా అందునుండి దివ్యుం డొకవుకుుముంయను సర్యాంగ 

నుందరి యొక స్సయు 'వెలునకిరి. వృతాంత మకుగనుండిన 

రాజుతో షా. చదహామునుండి వెలువడిన వ్రురముముంయడు తన 

వృతౌంతముని బ్లని చెప్పందొడం7గను. ' రాజ్యామావృతాం 

తము చెప్పెదను వినుము. మే మిరువురమును జేనకుమూరు 

లము, ఇతసిపేరు భ్మదుండు, నాపేరు తుభుండు, మే మురువ్రురము 

రపు నొకప్పుకు ధ్యానన్థునిం' కణ్యమహామునిం ? గ 

క్రీడార్థము గజసూకరదూపములం గై కాని 'ెలివీ లేక ఆమునిని 
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భ్ య పెటిలిమ్మి అంత నామహర్షి అడవియందు అకు గజసూక 

రములముగా సంచరించుచుండునట్లు వించి, మిక మాదిత్య 

భూపాలునిచే మడియునట్లు శాపాంతము నియమించెను. ఇవ్వి 

ధమున మేము మునిశాపమున గజసూరకముల మెతిమి, ఇవుడు 

నీచే శాపముకి 'నెందితిమి. మాకథ యిది. ఈచెలువ తన కథను 

తానే చెప్పుకొనునుగాక. నీవు ఈపందిని మెడయందును, ఏనుం 

గును పీవునను తాశుము, ఇవి సీకు క తియు కేడెంబును దివ 

మయినవి యగును.* ఇట్లు పలికి శెండవవానితోయాడ నా 

తడు దిచ్చు మొగం బాయెను. రాజు చేతితో తాకా పందియు 

శనుంగును క_ల్రియు శేడెంబు నయినవి. 

అనంతర మా న స్తిని "కాజు "అడుగగా: ఆమె తనవృళతాం 

తము నిట్లు చె ప్పెను, నను ఉజ్జయినిలో ధనదత్తుం డనువణిక్స 

తికి భార్యను, "నేను వమేడమోాంద ని దించి యుండగా ఈయెను(గు 

వచ్చి నన్ను. మింగి యిటకుం డెచ్చినది. అపుడు దీనియందు 

వఫుకుషుండు. లేండు, ఇపుడు దీనిక డువుం జీల్చంగా అందునుండి 

నాతో గూడి వెలువడినాండు.) ఇట్లు విన్న వించుకొన్న యాదీను 

శాలిని మహారాజు “భయపడకు, నిన్ను నీయింట నీభ రతో 

నను చేర్చిదను, భయము లేకుండ నారాణివాసముతోంగూడి. 

జనుము. అని యోదార్చి, 'వేశుమార్లమునం జనుచున్న తన 

రాణివాసముకడకు బేతాళునిచేత ఆమెను చేర్పించెను. జేతా 

భుడు మరలివచ్చినంతట మాకు ఆకస్మికముగా ఆయడవిలో 
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గొప్పపరినారముతో నిరువురు రాజకన్య లగపడికి, నన్ను పంవి 

రాజు వారిమహా త్రరులను రావించి ట్ రీకన్యలు, ఎటనుండి 

ఎట శేంగచున్నారు?)* అని యడిగెను, 
మసా డోరు లి సిరి. సకలసంపడలకును ఆటపట్టు కట్రాాహా 

న్స) చ్యవిము కలదు అందు గుణసాగదుం డని యన్నగ్ధ నాముండు 

“ధం పెం స ఆయనకు పట్టపుదేవియందు గుణవతి యనుసేగి 

తనయ జనించెను. ఆకన్య సృజించిన (బ్రహ్మదేవునికి తనరూప 

మునె వెజంగు గొల్పునపి ఆకన్యకు స _పద్విపేశ్వరుండు పతి 

యగు నని సిద్ధులు ఆదేశించి అంతె తడి మం తులతో ఆలో 

చించి *వ్మికమాడిత్య దేవుడే నాకన్యకు తగినవరుయ ఆతనిం 

'జెండ్రియాకునట్టుగా ఈకన్యను అతనికడ కే పంపెదను.” అని 

నిశ్చయించుకొని ఆమెను సురివారముతోను ధనములతోను 

సమ్ముదమందు ఓడయెక్కి_౦చి తిరలించెను. నునర్శెద్వీపషముక డకు 

రాలా ఆయాగడను దె ననశేంబున రాజక న్యాతిత్సరివారస మే 

తేముగా మతి $ మొకటి (మింగాను. విధిగ తీయుంబో ఇత పోటు 

నచ్చి ఆ పెనుమోనును ఆద్విపంవుగట్టునకుక గొసివచ్చి యటం 

[దోవెను. ఆట నిణుకుకొని మహామత్సి వము నశము తప్పీ పడి 

యుండెను, దానిం ౫న్నమ్మా తాన జనులు నానాయుధములు 

శెళొని పజ తెంచి వచ్చి చంవి దొనికడువుం. జీల్ల్సిరి® అండు 

నుండి జనపూర్ణ మయినయాగాప్పయోడ  నెలువడియెను, 

ఆయాక్చర్యమును విని అచటిరాజు చూడదచ్చెను, చం దశేఖ 
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రుం డనుపేరివాం డాగాజు గుణసాగ రభూపతికి "ఛానమజంది ర్ 

లోనిజనులవలన వృతాంత మెజటింగి గుణవతిని తన మేనంగోడలిని 

గా (గహించి తనయింటికిని నొనిపోయి పండువు గావించెను. 

మటునాండు ఆరాజు తనకూంతును చందదవతిని మున్ను తాను 

షి కమాదిత్యమహారాజున కీయ సంకల్పించుకొన్న దానిని గుణ 

వతితోంగాడ మహావిభనసమేతముగా ఓడ యెక్కి ౧చి మంచి 

ముహూ ర్రంబునం భరమునుు. బూ ఈకన్య వీరువ్సరును సము 

(దమును దాటి యిటకు వచ్చిరి, మేము వారిసరిజనులము. 

ఇక్కడికి నచ్చినంతే మమ్ము సొప్పసూకర వారణములు రెండు అడ్డ 

గించినవి. ఆంతట మే మిట్లు మొట నెట్టితిమి. ఈక న్య వీరుప్రురును 

విక మాదిత్యు దేవుని స్వయముగా వగించి నచ్చి యున్నారు , 

కావున నోలోకపాలకులా రా, ఆతనిఢర ముచే మోరు వీరిని 

రవ్నీంవుండు, * ఆముట విని యా కోడకుంజరములు స్పష్ట 

వాక్కున మాతో “ఛభయపడకుండు, అఆరాజును పేర్కొన్న 

వివట మాకు భయ మెక్కడిది? ఇచటికే వచ్చియున్న యారా 

జును మారు ఇపుడే కాంచెదరు.” అసి పలికి ఇటనుండి ఎటకో 

పోయినవి. ఇది మావృత్తాంతము. 

ఇట్లని మహత్తరులు పలుకగా, "నేను, చేవ) ఆరాజు 

ఈతం-జే యని వచించితిని. అంతట వారు మహారాజునకు 

పాదపతితులై ఆకన్యలను గుణవతీచందవతులను సమర్చించికి. 

రాజు బేతాళునిచేత ఆకన్యల నిరువురను మదననుందరిక డకు 
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ఆమెతోం గూడం జను దెంచునట్టుగా పంపెను. క్షణముోో 

జేతాఘడు ఆపని నెజఅవేర్చి వచ్చి రాశా, మా యిరువుర 

తోను, (పభున్ర పెదారిని పోవుచుండెను. మాకు అడవిలో 

సూర్యు డ స్తమించెను. మృదంగ నాదము వినబడియెను. “ఈ 

మృదంగ నాద మెక్క_డిది !* అసి రా జకుగలా “దేవ్యా ఇట 

నొక బెవళ మున్నది, దివ్యము, వింతయైనది, విశ్వకర్శ నిక్షించినది, 

అచటిది యీామ్మృాదంగధ్వని, సంధ్యా పేతుణక ముది.” అని జేతా 

ళుండు చెప్పెను. అంత రాజును నేనును 'బేతాళుండును కాతు 

కంబున అట శేంి గుజ్తమును వెలిం గట్ట లోనికిం బోయితిమిం 

అందుగరుడరత్న ముం చెక్కి. చేసినలింగ ము అప్పుడే పూజ నుంది 

నది యుండెను. చాన్నిమోల దేదీష్యమాన దీపసమూహాముతో 

(వేమణీయకము జరుగు దుండెదు. అట దివ్యరూపలు నవరాంగ 

నలు గానగాంధర్భయు_కృము లగునాల్లువిధముల వాద్యములతో 

చాలసేప్ర నృత్యము సల్సిరి. _్రేత్యుము సమా వ్రి కాంగా వట 

మే మొక యాక్చర్యముం గంటిమి ఏ మనంగా ఆనర్హకీగణ మెల్ల 

_స్తుభములలోని బామ్యలయందు (పవేశించి మాయమైనది, 

గాయకులును వాదశాదులున్సు చి త్రరువ్చ్రలందలి |పతిమలలో 

లయమొదిగి, చాసిం గని రాజు ఆక్చర్యపడుచుండగా జేతా 

ళుయ (పభ్యూ ఇది విశ్వకర్మ చేసిన యతుయదివ్యనాయ, 

సదా ఇరుసంజలయందును ఇది జరుగుచుండును. అని విన్న 

చీంచెను. అంత మేము ఆటనే లోన తిరుగుచు ఒక్కెడ సబేశేష 
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రూపశాలినిని ఒక కంబంప్రుబొమను గంటిమి. చదానిం గన్న 

మూ. తౌన “రాజు దానిలావణ్యము నకు మాహా ముంది థూ 

న్యుండు స్తబ్ధుండు నె తణము తానును కంబంబునం జెక్క్న 

వానిపోల్కి. నుండెను. ఈ రూపముతోడి యంగనామణిని 

సజీవను శానసెస్తి నా కరాజ్య మేల, ఈజీవిత మేలో అని 

రాసా పల్కను, “చుభ్రూ, నికు దుర్గ భము కాదు గభింగ 

రాజునకు కళింగసేన యని కూతురు కలదు. ఆమం గని 

రూపకాఠరుండు నర యాన రయ నాయి ఆమాపషమును ఘటించు 

తలుంవున ఈ బొమ్మను చేసినాడు. కాన, (వభూ, ఆజ్జయిసికిం 

బోయి కళింగగాజును అకుగ నంవీ గాని వికమముచేతం గాని 

ఆకన్యం ము.) అని చేతాళుండు చెప్పెను రాజు 

అందుల కంగీకరించెను, 

అంతట మేము ఆర్మాతీ యటం గడిపి వజువావె తరలి 

నడుచుచు ఒక యశొ్కవృషమ్నుకింద నిరువ్రురు ఫురుషులను 

గంకోమి. వారు భన్యాకృతులు రాజుం గని లేచి |పణమిల్లిరి. 

“మో రెవరు? వల యరణ్యమున నున్నారు?) అని రా జడు 

గలా “దవా వినుము నేం జేప్పెదను.' అని వారిలో నెకండు 

ఇ ట్రసియె, సను ఉజ్జయినిలో ధనడత్తుం డను పెరివణిక్పుత్తు?ం 

డేను, ఒకప్పుడు నేను మేడమింద భార్యతోంగూడ న్నిదించితినిం 

వేకువను మేల్కొని భూచినంత నాఢార్య లేదు 'మేడలోను 

లేదు తో(టలలోను లేదు. దానిచిత్తము నావిషయమై 
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మాఅను లేదు. అందులకు అది చేసిన శపథ మొకటి యు 

న్నది. ఏ మన, “నేను సత్మివతనుగానే యుంటినేని, ఇది వా 

డదు.” అని అడి నాకు పూదండ నిచ్చియున్నది, అది వాడ 

కయ యున్నది. కాన న్యాప్రాశేశ్యరి ఎట శీగనవో భూతా 

డికము లేవేని వారించిన వా యెటుంగ ను, ఇ తలపోయుచు, 

వెదకుచు, వక్చుచు, బిగిరగా చేరొ_నుచ్చు మొజ ప్య్రైచు, 

విరహోగ్నికి మంకుచు నేను భోజనము మాని త్ 

బంధువులు ఓడార్పలా, కొంచెము భుజించి అప్పటినుండీ 

(నొాహణభోజనములు సేయించుచు దేవాలయంబున నెలకొని 

యు౦టిని, ఒకప్పుడు అటకు బడలినవాండు ఈర లట 

నాకడికు నచ్చినాయ నేను ఈయనను స్నానభోజనములచే 

నుపచరించి సేదబేగ్సితిని. భోజనానంతరము ఎక్కడివాందవు 

నీవని నెనడుగంగా ఈయన తాను శౌాశికడ నొక పైక గారీ 

వాడ ననిచెప్పును. ఈయనణో నాభృత్యులు నాదుఃఖమును 

చెప్పిరి? అంతె నీయన నాతో “మిత్సుడాా ఏమి నీను [పయ 

త్నము మాని యిట్లు వీణించుచున్నా వు? దుప్బాప మయి 

నను ఉద్యోగికి సులుపుగా దొరకును. కాన్రన మిత్తు)డా, "లే 

లెమ్ము నేను నీకు చెలిెాాండనుజువూ, నీ భార్యను వెదకుద 

మురాః) అనియెను. “ఎట్టు వెదకుదుము? ఏ దిక్కునం బోయి 

నదో, అదియేగ తెలియదే.” అని నేను బదులాడలగా, నాతో 

వెండియుం (బితితో నీయన పలికినా(డు. అట్టు చెప్పకు, 
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పూర్వము శీసటుం డనువాండు భార్యను రూపవతి యనుదానిం 

గోలుపోయి మరలం గలయు నుపాయము లేక యుండియు 

కలసను. ఆకభను వినుము. 

పూర్వము పాటలీప్రురమందు ధనవంతు. డగు నెక 

(బాహ్మణునికి శేసటు. డని కొమరు(డు కామునిమోటీన రూపు 

వాండు యాననవంతుడు ఉండెను. ఆతు తనకుం దగిన 

ఇర్యను సంపాదంచుకొనలోరి తల్లి దం డులతోం 'జెప్పక తీర్ధ 

సేవామిషమున నానాదేశనులు [దిమ్గరుచుండెను. ఒకప్పుడు 

నర దాతీరమునం బోవుచు నాతండు ఆదారిని పెండ్లికి తరలి 
ళీ ౧౧ 

పోవుచున్న వారి గొప్పగుంవును గాంచెను. ఆగుంపుభో ముసలి 

_బాహణుం డొకయ దూరమునుండి "కేసటునిం గని చీలివచ్చి 

పలుకరించి ఏకాంతమున (పణయపూర్వక ముగా నిట్లు చెప్పు 

కానను, “అయ్యా, నివతన న నుక కోర్టు వేడుచున్నా ను, 

ఆది నీకు లీలామా[తము నాకుమా(తము దానను మాహూాప 

కారము పూర్ణ మగును. చేసెద వేని చెప్పెదను. కేసటు డఉనియ 

“అయ్యా, నాకు శక్య మేని, తప్పక చేసెదను నికు ఉపకార 

మగుంగాకి అంతట ముసలి బాహ్యణు(డు “వుత్తాావినుము, సా 

కుమారు డొకం డున్నా (డు, నువాపులలో సీ వెట్టుల గగణ్యుం 

ే ప ne (a an ర డవ్లూ అట్టు వాడు కురూవులల అగగణ్యు:డు, నల్లని వాయు 

నోటినిండ పండ్లు, చవ్ప్చీముక్కు-, కాచరలోచనములు, “పెడ 
(లా టు 

కషువ్వు దొడ్డికాళ్లు చేట చెవులు, అట్టి నాతనయునిికై నేను 
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స్నే హనశంబున నుందరుం డని వర్ణించి రత్నదత్తు. డన్నుచా 

హణుని కొమారిత నిన్లుని యడిగితిని. ఆవిల్ల రూపమున ఆద్వితీ 

యి దానికి రూపవలి యని పేరు సార్థకము, ఈయికున్రరకును 

ఈదన మే వివాహముహూ రము. ఇందునిమి త్తమై మేము తరలి 

వచ్చినారము, నాకుమారునిం ౫న్న-ో వియ్యంకుండు పిల్ల 

సియ్యండు మాయో పయత్ని ము వృథా యగును. ఇందులకు 

చేనుపాయ మరయచుండలా నీవు దొరకినాండను. కానున నీవు 

నోట నెప్పుకొన్న నావాంఛితమును నీఘముగా నెటివేజు 
వపుముు మాతాం గూడ వచ్చి ఆవీలను పెండ్షిచేసికొని నా 

కొమరుని కిచ్చివేయుము. ఆకన్యకు రూపమున నీవు తగినవాం 

డవు” అని (సార్ధిం చెను, శిసటుం డంగీ కరించెను. 

అంత నాతసిం దోడొ-ని పడవ లెక్కి నర్మదను 

దాటి పంల తా పయనము నడచెను. శ 

దజిసి గా. అనుచరులత” 6 గూడ నెలుపలనే విడిసెను. 

అప్పుడే మింటి తరువరి సూర్యుండును ఆ _స్తపర్వ్యతమున విడిసెను. 

అనంతరము చీకటి పర్వంగా “శీసటుండు నిరు దాగుటకు సళ్ళ 

కడకుం బోయెను. అంత నట సోరరూవుండు రాతను 

ఉఊొకండు లేచి “ శేసటుండా, తవ్పించుకొని యటకుం బోయె 

డవు, నిన్ను భశీంచెదను.' అని పల్కెను, నన్ను భశ్నీంప 

కుము, నేను _భాహణునికి (పతిజ్ఞ చేసిన కార్యమును నెజ వేర్పి 

తప్పకుండ నికడకు వచ్చెదను.” అని *శేనటుయ విన్న విం చెను 
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రాతను డంగీకఠరించి శేసటుని శపథము ,చేయించి వద లెను. 

అతండును పెండ్లికొడుకు వారిగుంవు గలసికొ నెను. 

అంతట ముసలి బ్రాహణుండు శేసటుని వస్తా) ఛభరణాం 

గరాగంబులతోం బెడ్రికాడుకుం జేసి తోడ్కొని ఆనగరము 

(ఏవేశించెను. అచట నానావాద్యములు (మోంగించుచు శేస 

ముని రత్నదతునియింటేకి కొనిపోయి సపెండ్రియరంగు పె 

కూర్చుండ బెళ్లును. “శీసటుండు తండిచే మహాోధనసమేతముగా 

సియంబడిన వరాననను రూపవతిని యథావిధిగా పెండ్లి యా 

డెను. ఒండొరులకుం దుఖ్యు లయిన యావభూవరులం గాచి 

_న్తలెల్ల కరము ఆనందించిగి. చూపనతియు తనకు లభించిన 

యానరుని అంతనుందకుని ENA సంతోషిం చలు. ఆమను చెబు 

లును ఆతసిం గాంచిమారవిశార మొందినవాశై ర. అడి యెల్లం 

గాంచి శకేసటుయ, వగలోను నంతలోను మునింగి యుంజెనుం 

(వియు. డాతండు ర్మాతీవాన్పున చింతాకులు.డై పెడ మొగంబు 

మో యుంటం గని దూపవతి తాను అసత్యని ద నభినయించి' 

యుండెను. అంకారా నాతడు ఆమె ని దించిన దని 

తలంచి వెలువడి తనసత్యముం గాచుటకె 'రాతునునికడకు౨ 

భోయెను. పత్మివతారత్నము రూపవతియు ఆవింత యమో 

కనంగోరి ఆకనికిం చెలియనీకయే తానును వెంబడి చేశాను. 

"కేసటుండు రాం గాంచి రిక్కనుండు బిబి, కేసటా, నివ మహో 

సత్తు్వుండ వయ్యా, నీసత్యము పాలించితివి. నీయూరిని పాటలీ 
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పు _తే)మును, నితం డిని చేసటుని, నివు పవిత్రత నుందిం చితివి,. 

కాన్రన రా రమ్ము నిన్ను భితీఎచెదను.” అని హెౌచ్చరించెను.. 

ఆమాట విసి తచ్చ ణము సమిావీంచి రూపవతి *రక్క.నుండా, 

నన్ను భవ్నీంవుము, ఇతనిని నాపతిని భతశ్నింతువేని నాగతి 

యేమి శాను? అని యడ్లపడోను. “సీగతి భికౌటనము. అని 

రక్క_నుండు పలిశెను, “మహాసత్తు ఏడా, సిక నాకు ఎవరు 

భీకు యిత్తుగుళి అని రూపవతి యడి గను. నీ వడుగుదు వేని నీకు 

భిక్షు ఎవం డియో వానితల నూణ్ము నయ్య లుగా నెగికిపో' 

వును.’ అని రాతునుంకు పలికెను. “అ టయిన నీవే నా కిపుకు 

భ_ర్తృభిత. నొసుంగుము,* అని యామె యాచిం చెను. ఇయ్యక 

రాశునుండు తల పగిలి కాలధర్మము నుంచెను, = తట చూప 

వతి తనచగ్యికు ఆశ్చర్యపడుచున్న శేసటుం దోవ్కొని యింటి 
"కేగెను. అంతలో ర్మాతియు తుదమునను. 

మబఖజునాండు త్వరగా భోజనము గావించి ఆెపెండ్లి 

వారు వధూవరులం దోజ్కొ-ని తరలి నర్మ దాసీరమునకుం 

బోయిరి, అట నాన్భసవ్రుఃడు పెండ్లికొమారితను నూపవతిని 

అనుచరస మేతనుగా ఓడ యెక్కి_ంచి తాను ముఖ్యులతో 6 

గూడ వే జూకనాన యెక్కెను. ఓడవాండను వశ పటుచుకొని 

(దోహచిత్తుండు ముసలి బాహ్మణుండు శకేసటుని ఆభరణాదిక 

ములు శై కొని వేళొకనాన నెక్ని౦చెను. అట్లు వృద్ద భాహ్య 

ణుడు వధువుతోను సెండ్లినారితోను వఏజుదాంటి పోయెను. 
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నావికులు ముసల్మ ఛాహ్మ.ఖనినలన ధన'పు వుచ్చుకొన్న వారు, 

"కేసటుని నడియేట కడుదవ్వు కొనిపోయి అచట మహ్మాప్రవా 

హంబున ఓడను ఆతనిని విడిచివైచి వటిని అక్షు ఈంది తమ 

తాన్రనకుం బోయిరి. వటిపవాహము తరంగలెగయుచు శేస 

టుని నావళోం శూడం గొనిపోయి వాయువశంబున సము 

[ద్రమునొడ్తున వై చెను. అట ఆయుశ్చేప' ముంకుటు జేసి కేస 

ముండు డోటుడిల్లి యిట్లు తలపోసెను “అాహూా ఆ భాహ్లా 

ణుండు నాకు జేసిన (పత్యుప కారము వది! ఆతండు ప్న 

మూట్టు డని ఆతనినృ త్రమే నాకుం జెప్ప లేదా, తనకుమారుని 

భార్యను బఒరునిచే "పెండ్రియాడ్ంచి తనకుమూారునితో. గూర్చు 

వాండుగ దా ఆత! ఇట్టు తలపోయుచు బె్బెడిలి యాత. డట 

నున్న తలో యోగినీచకములసంచారముతోంలసాడ రాతి 
నచ్చెను. ఆేయి నాతంకు నాలనజామున నిద తెలిసి మింట 

కోలాహాలము విని మూడయశా నొకవురుషుండు నుందరాకా 

రుడు మింటనుండి జాజీ యతనియెదుటం బడియెను. పడిన 

యాతే(డు |పకృతిం భాందినతే ర్వాత కేసటుం డాతేనిని సీనెవర 

య్యా యని యడిగెను. “సీవెవరనో ముందు నాకుం జెప్పుము 

అనంతరము, నే నెవరనో నికుు జెప్పెద.' అని నపిను(డు 

పల్కెను, అంత టశేసటుం డాతనికి తననృతాంతమును వర్ణించెను. 

అంత నావురువుండు “అటు లేని, నీవు నాకు సమానావస్థుంయవు, 



వ కమాది త్యుని కథ, లీ౦45* 

కావున నావృతాంతమును చెప్పెదను, మి త్తీమా, వినుము” 

అని యిట్లు వక్క్మా_.ణిం చను. 

వేతానదీతీరమున రత్న పుర వుని నగరము కలదు. అచ 

టిఐా(డను నేను, ధనిక వుత్తుండను, _ాహ్న్మణు(డను, గృహా 

న్ధుండను, నాపేరు కందర్చుండు, నేను ఒక రాతి సీ వై వేణలో 

అడుగు పెట్టి జాజి వడిలో. బడి ఆరా త్రియెల్ల కడుదవ్వు కొట్టు 

కొనిపోయి తెల్లవాఅంగానే ఆయు కృేషువశంబున నిటివరిని చెట్ల 

గుబురులో సిజబుకుకొంటిని కొమ్మలు పట్టుకొని గ కైక జజ 

డిల్లి ఆసమిపమున మాతృబదేవతల గొప్పదేవళంబు, గాంచి' 

వోయి అందుం జొచ్చితిని. అందులోపల స్సురించుచున్న మా 

తృదేవతలం గాంచి నేను భయము తీజ్ నమస్కరించి న్తుతించి' 

యిట్లు విన్న వించితిని. గీ దేవతలారా, ఈదీకుని మి*రు రవ్నీం 

వుండు, ష్ నిప్రశు మిమ్ము శ రణుంజొచ్చినాండను.” ఇ వేడు 

రౌని నదీ వేగంవు దెబ్బకుం ౫లిగినయలసత చే మెలమెల్లన విశ 

మించితిని. ఆసమయముననే పగలును తుదము'క్లైను, అంతా 

కు తంవుటనస్టిమాలలు నై చికొని, వెన్నెలభూతి దాల్చి, డెల్ల 

ఎనెలవునుకం గేలం బూని, రౌడి రాట పనీ వఏంగుచెంచెనుం 

౨ం౦తట అఆమాతృ దెవతాగణమధ్యంబునుండి "యాశినిసమూ- 

గాము వెలువడి ఒండొరులతో నిట్లు పల్కెనుఇవుడు మనము 

కక మేళ నార్థము చ కవురమునకుం బోవలయును. ఘాతుకజం- 

ఏవ్ఫలు నిండినయిచ్చోట ఈ బాహ్మణునికీ రత్షుుణ యెట్లు! కావ్రన 
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నావికులు ముసల భాహునినలన ధనము వుచ్చుకొన్న వారు, 

"కేసటుని నడీయేట కడుదవ్వు కొనిపోయి అచట మహోపవా 

హంబున ఓడను ఆతనిని విడిచివైచి వటిని అకు ఈంది తమ 

"తావునకుం బోయిరి. వటిపవాహము తరంగలెగయుచు శేస 

టుని నావశోం గూడం గొనిపోయి వాయువశంబున సము 

దమునొఫున వై చెను. అట ఆయుశ్చేష ముంకుటంజేసి శేస 

తులు జాోటుడిల్లీ యిట్లు తలపోసునుు *అెపాూ ఆ బాహ్యా 

ణుండు నాకుం వేసిన (పత్యుప కారము. ఇది! ఆతడు నిర్ధర్శ్మ 

మూర్త: డని అఆతనివృ త్రమే నాకుం జెప్ప లేదా, తనకుమారుని 

భార్యను ఒరునిచే పెండ్లియాడించి తనకుమూరునితో. గూర్చు 

వాండుగదా ఆతమ! ఇ తెలపోయుచు బ్వాడిల్లి యాత. డట 

నున్న తలో యోగినీచ్మ కములసంచారము తో(యగాడ రాతి 

నచ్చెను. ఆెయి నాతడు నాలవజామున న్నిద తెలిసి మింట 

కోలాహలము విని మూడయగా నొకవురుషుండు నుందరానా 

రుడు మింటనుండి జాజి యతసియదుటం బడియెను. పడిన 

యాతండు (పకృతిం బొందినత ర్వాత కేసటుం డాతనిని నీనెవర 

య్యా యని యడిగెను. “సివెవరనో ముందు నాకుం జెప్పుము 

అనంతరము, నే నెవరనో నీకుు జెప్పెదం”* అని నఏనుండు 

"పల్కెను, అంత ట కేసటుం డాతనికి తనన్ఫ తాంతమును వర్ణించెను. 

అంత నాఫురువుండు అటు వేని, నీవు నాకు సమానావన్గుశవ్ర, 



వి కమాదిత్యుని కథం 2045: 

"కావున నావృతాంతమును చెప్పెదను, మి_త్త/మా, వినుము. 

అని యిట్లు వక్మా ణిం చను. 

వేశానదీతీరమున రత్న పుర మని నగరము కలదు. అచ 

టిఐా(డను నేను, ధనిక ప్రత్తు)డను, (చాహ్మణుండను, గృహ 

నుఃడను, నాపేరు కందర్చుండు, నేను ఒక రాతి నీళ్లకై వేణలో 

అడుగు పెట్టి జాణి వడిలో. బడి ఆరా తీయెల్ల కడుదవ్వు కొట్టు 

కొనిపోయి కెల్ల వాజంగానే ఆయు శృేపువశంబున నిటిదరిని చెట్ల 

గుబురులో నిజబుకుకళొంటిని. కామ్గలు పక్టుకొని గ మ్రైెకి,- డా 

డిల్లి ఆసమిాపమున మాళ్ళదేవతల గొప్పదేనళంబు గాంచి: 

పోయి అందుం జొెచ్చిజిని. అందులోపల స్ఫురిచుచున్న మా 

తృదేవతలం గాంచి నేను భయము తీటి నమస్కరించి నుతించి 

యిట్లు విన్న వించితిని, “1 దేవతలారా, ఈదీకుని మిరు రశ్నీం 

వుండు, నే విసుకు మిమ్ము శరణుంజొచ్చినాండను.” ఇటు వేయ 

కొని నదీ వెగంవు దెబ్బకుం గలిష్షినయలసత చే మెలమెల్లన విశ 

మించితిని, ఆసమయముననే పగలును తుదముశ్రైను. అంతా 

నకు తంస్రటస్థిమాలలు నై చికొని, వన్నె లభూతి దాట్చి, తల్ల 

నినెలవునుకం గేలం బూని, రెడి రాలి పనీ ఏంగదెంచెనుం 

అంతట ఆమాతృ దెవతాగణమధ్యంబునుండి 'యాగినిసమూ- 

హము వెలువడి ఒండొరులతో' నిట్లు పల్కెనుఇవుడు మనము 

చక మేళ నార్ధము చక వురమునకుం బోవలయును. ఘాతుకజం- 

తునులు నిండినయిచ్చోట ఈ నాహ్మణునికి రత్షుణ యెట్లు! కావున 
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ఇతనిం గొనిపోయి ఇతనికి మేలుకో లుగున్టీయొక-వోట నుంవు 

దము మరల మనము వచ్చునప్పుడు ఇతేనిం దె_త్తము, ఇతండు 

మనలను శరణుంజొచ్చినాండుగ దాః) అట్లు కూడ బలికికొని 

యాాగినులు నన్నుం గొనిపోయి అలంకరించి ఒకయూర నెక 

ధనిక ఛాహ్మణునియింట నుంచి మెటకో పోయిరి. అటనేను పరి 

కింపగాం క స్యానివాహమున కె సపెండ్రియరయు సిద్దమై యుం 

డెను లగ్నమాసన్న నూయెను, పెండ్లి కొడుకువారుమ్మా తము 

రాలేదు. అత నచట దివ్యమయినవర వేపముతో నున్ననన్నుం 

గాంచి సిండుగో పెండ్లి కుమారుడు వచ్చినాడు.” అని అచటి 

నా రెల్లం బల్కి6. అంతట నన్ను వేదికిం గొనిపోయి కన్యను 

అలంకృతం దోడి తెచ్చి లా (న సుల ఆకన్యను 

నాకు యథావిధిగా నెసంగను. “ఏమి సుణ్యము ! మన నుమ 

నకు తగినవటు(శు దొరకినా(డు, దానిసాందర్భము సఫలమై 

నది” అని స్త్రీలు ఒండొరులతో ననుకొనిరి. అ ట్లచ్చట వివా 

మె ఆనువునతోం గూడ మెపహభాపచారంబులచే నుఖతుం 

డనై మేడయందు నేను న్న్మిదించితిని. అనంతరము నాలవజా 

మున యోగినులు చక మేళికమునుండి వచ్చి తమయు. క్లిచేత 

నన్ను ఎత్తుకొని మింటి శెగసిరి మింటిదారిని వారు పోవుచుం 

డగా మతీయొక యోగినీబృందము తారసిల్లి నన్ను వారింప 
బొ చ్చెను. అంత నారెండుగుములకును నానిమి _త్తమె “పెను. 

బోరు వాటిల్లను, ఆయల్లక ల్లోలమున నేను తొలియోగినుల 
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చేతినుండి జాలీ యిటం గూలితిని, నానుమనను ఎక్కడ పెడ్షిం 

యొతినో ఆన్నరము నెబుంగను. ఇంక నాగలి యివు జేమి 

కానున్నదో ఎటుంగను. ఇ_బైఅంగున నాకు విధి యిడినదుఃఖ 

పరంపర యిపుకు సీసమాగంబునం కేసి నుఖపర్యవ సాయి యే 

యయినది. 

బ్రష్టు పలికినకందర్పుని శేసటుండు “మితా భయపడకు, 

ఇక యూగినులు నిన్నేమియుం జేయ(జాలరు. నాకడ నట్టి 

య్మపతిహతశ కి యున్నది మన మిరువురముం గలసి తిరుగు 

చుందము, విధి మనసి మేలుసేయును”* అని యూజఆడిం చెను. 

ఇట్లు నా రొండొరులతో పల్కి_కొనుచుండణా ర్మాతీ తుద 

ముస్షైను. వెల్ల వాఅంగానే వారు సమ్ము దమును దాటి తరలి 

రత్న నది శాంత భీమవురమునకుం బోయిరి. అట వా రానదీతిర 

మున అలబలము విని పోయి రెండుగట్టనడుమ నిబుకుకొని 

యున్న మహావుత్స్య్య ముం గాంచిరి. అది పోటులో వచ్చి యొడలి 

సెంస్రనం జేసి పాటులో నిటీకికొనినది. దాసి నానాయు ' శు 

లతో జనులు మాం నార్థము చీల్చు చుండిరి. అట్లు పాటిత మైన 

దానిక డువునుండి యొకయంగన వెలువడినది. ఆమెను ఎల్ల వారు 

వింతపడ సూచుచుండయగా నామె భయంబున ఒడ్డునం 'ేరినది, 

అమెం గాంచి కందర్పుండు పరమానందభ రితు.డై శకేసబు 

నితో “మిత్తమా, ఇదె నేను జెండ్లియాడిన యాసుమన, ఈనుం 

దరికి ఈ చేంపక డువుకాంపుర్ మెట్టు కలిగనో నే నెటుంగనుః వీ 
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యము బయలుపడువణకు ఇటనే యూరక యుందము' అసి 

వచించెను. కేసటుండును అందులకు వళ్లై యన, నిరువురు నశ్లై 

యుండ, అచటిజను లామెన్సు “ఎవరన్రు నీవు! ఇ డేని?” అని 

యడిగికి ఆమె యెట్ల కేలకు ఇట్టు లనియె. “నేను రత్నా కరివుర 

మున జయదతు( డను బాహణో త్రమునితనయను, నాపేరు 
—_ 0 అ —O 

సుమన. రాతి న న్నాక భవ్యమూ 8 (బాహణకునూరుండు 

అనురూవుండు “పెండ్లి యాడినాండు. ఆర్మాతియే నే నిదితనై 
ఏటి. (cn 

యుండగా నాపతి యతి డెటకో పో మెను. మూస*ఆయనమయొంత 

వెదకించినను ఆయన ఎటను దొర కండాయెను. అంత చేను తద్విర 

హాగ్ని శాంలిక ఈయీటం బడితిని ఈమిోను నన్ను |మింగినది, 

విధివశంబున నిట నున్నాను.' ఇ కామె పలుకలా విసి జనసంఘ' 

మునుండి యజ న్యాను wer ముదటికి. వచ్చి, 

ఆమెను కవుంగిలించుకొని “రమ్లు,నాపట్టీ, సీన్స నామేన;గోడలన్ర, 

మాయమకు యజ స్వామి యని శో యబుటువు కలకు. అనెను. 
న ఇ లు 

ఆమాట విని నుమున మోామె తి అతనిం గాంచి నూమ యని 

యెొజింగి కన్నీళ్లు గురియుచు పాదముల |వాలెను. క్షణములో 

ఏడ్పు మాని “మామా, నాకు సాద సెర్పుము, ఆర్య పుత్తు)ం 

ఛచానిననాకు వేటు గతి లేదు.” అసి వేడుకొనెను, వలదని 

యెంత చెప్పినను వినదాయెను, ఆమెచిత్తము నట్లు పరీశ్రీంచి 

నిశ్చయ 'మజింగిన వాడె కందర్చ్పుండు ఆమె యెదుటికి వచ్చెను. 

ఆతనిం గాంచి యాధీమతి నుమన ఆనవాలుపట్టి అడుగులం 
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(చెపి యేడ్వం దొడంగను. లోకులును మామయు అడుగంగా, 

అతండే తన భర్త యని మనస్స్పిని యు_త్తర మిచ్చెను, అంత 

నెల్లవారును సంతసం గద మకు యామెను ఆమెపతిని 

కందర్పుని తన్ని త్ఫుసి శేసటుని మువ్వురను తనయింటికిం గొని 

పోయెను. అట నామువ్వురును తనుతమ నృతాంతములం 

'జెప్పంగా విసి కు వారిని (వీతినో చకంగా నుపచరిం 

చెను. కోన్ని దినములు గడచినయనంతరము శకేసటుండు కంద 

ర్పువిశో “వయస్యా, స్టివియభార్య నీకు వొరకినందున నీవు 

కృతార్ధుండ _వైతివి. కాన సివుడు నివు భార్యతో గూడ నీరత్న 

వ్రుర మునకుం బాము. నకు అకృ తార్థుండను, "కొన నాస్వ దేశ 

మునకు మరలను, తీర్ధయాత లే సేయుచు ఈదేహామును ఉడి 

గించెద.' అని వచించెను ఆమాటకు చెత నున్న యజ్ఞ 

స్వామి యు ట్రసి యె, 

దిగులుగొని యుల యిష్టు పలి కెదన్సు+ జీవించి యున్న 

సర్వమును పొందవచ్చును. ఇందులకు నిదర్శ నముగా కునుమా 

యుధుని వృత్తాంతమును చెప్పెదను వినుము. చండపుర మను 

నగరమున జేవస్వారు యని |బాస్తాణుం శుంగెను. , ఆయనకు 

కమలలోచన యనుపేర సాటిలేనిమాపవతి మొక కూతురును 

కునుమాయుథుం డను ద్ర శిష్యుడు (బాహణకుమూకుండయ 

ఒకంకును ఉండిరి. ఆశిష్యుండును ఆక న్యయు అన్యోన్యానుర కు కు 

అర ఒక నాందు తండి యాకిన్యను మతియొక వరుని కీయ 
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నిసృయముచేసికో(గ్యా ఆమె సఖీముఖంబున వెంటనే యాతనికి 

“మానాయన నన్ను మతియొకని కీయ నంగీకరించినాండు, 

పీన నాకు పూర్వసంకల్పితభ రృవు, కావున సీవ్రు నన్ను ఇంట 

నుండి యుక్తిగా హరింపుము. అనివార్త పంపెను, అట్లు 

కునుమాయుధు(డు ఆమెను హరించికొనిపోవుటతై సంకేత 

'మేర్చరించి యట నెక వడిత తడిని సేవకుని ఉంచెను. ఆమె 

తనయిచ్చపకారము వచ్చి ఆగుజ్హము నెక్కెను భ ప్రత్య 

డా మెను కుసుమాయుధునికడకుం గొనిపోక తాను హాఠించు 

టక మటీ యెటకో కొనిపోయిను. ఆర్మాతియే కడుదూరము 

హరింపంబడి కమలలోచన వేకువ నొకనగరముం దటిసి భృ 

త్యుని ఎమాం నాభర్త యండి? న న్నాతనికడకుం గొని పో 

వేమి?' అని యడి”ను, అందుల కాశరఠుడు' విదేశగతను ఏ 

'కాకీని నామెను “నిన్ను నేను పెండ్లి వేసికొనియెదనుు, ఆతని 

తో నీ కేమి పని? ఆతం డిక నెక్కడ?) అనియెను. అంత 
నా (పజ్తవంలు రాలు “నివ నాకు అత్యంతము (వీయుండవు. క 

వేల యివుజే వివాాహూపకరణములు దెచ్చి నన్నుం బెండ్లి 

యాడవు అని పల్కెను, అందుల కాదుర్శ తి యామెను ఊరి 

యుద్యానవనంబున నుంచి పెండ్లసంభాంనులు తెచ్చుటకు 

చాజాటునకుం బోయెను. ఇంతలో నాక న్య ఆతట్టువు పె 

పలాయితయె ఒక్రముసలిమాలాకారునియిల్లు సొచ్చి యాతనికి 
సనవృతంతమును డెలువుకొ నెను. ఆతం డామెను సత్క_రిం 



వికమాదిత్యుని కథ. 2051 

జాను. ఇంతలో అదుస్ట్ర భ అత్యుండు వచ్చి యామె నుద్యాన 

మునం గానక విముఖుల్లై పోయి తనదొరను కునువూ 

యుధుసిం గని యాతం డడుగలా “అయ్యా, నివ్ర కవు చెటు 

౫నివాండవ్రు, కుటిల స్త్రీల చేంతలను సీవృ కన బే వయితివి. ఆమె 

తరలి రానే లేదు నన్ను జనులు గాంచిరి కొందటు నన్ను 

పట్టుకొని గుజబ్త్రమును హరించిరి, నేను ఎట్లో దైవవశంబున 

తప్పించుకొని పలాయితుండ నై యిట శేగౌంచితిని.” అని 

వచించెను. అశు యుకును గావలయు నని తలంచి కునుమా 

యుధు6 యూజకుండెను. ఒకప్పుడు కునువూయుధుంకు తండి 

పంవున పెండిలి కేయచు దారిలో ఆకవులలోచన యున్న 

పట్టణమునకు వచ్చెను. అటు ఆయుద్యానమందే మెండ్రైనా 

5ందఅశోను వడిసి యొంటిం జరించుచున్న కునుమాయుధుని 

కములభోచన శాచి పోబు తాను ఎవచనియింట నుండునో ఆ 

మాణాశకారునితశో చెప్పినది. ఆతండు వచ్చి కాంచి వృతాంతి 

ముం చెలివి కునుమాయుధుని తేనయింటికిం దోడ్కొ-ని పో 

యెను. అఆముసలివూలాగాకు-జే వవెహాూాపకరణములం 

“దేంగా ఆనధూవ రులకు చిరకాంటీ తమైన వివాహము ఆక్షుణమే 

నటఅవేజను. అంతం గునుమాయుధు(డు ఆదుస్ట్ర భ ఎ్రితొన్టని 

దండించి తనకు వివాహమైనను ఏక్రన్యను వినాహమాడుట కై 

తాను తరలి వచ్చినాండో కమలలోచన్నా పా వ్లీికారణ మయిన 

యా రెండవకన్యనుం గూడ వివాహమై ఇద్దజు పెంద్లకొమారి 
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తలతోను సంతోపంబున తనచేశ మునకు బోయెను. ఇ 

కలుగును. అక్లై శేసటుండా, నీవును న్మీవియను త్వరలోనే 

పాందుదును. 

ఇట్లు యజ్ఞ స్వామి పలుకగా అతనియింటనే కందర్ప 

నుమనః కేసటులు కొంతకాల ముండిరి, అనుతరణు వాకు స్వ 

"దేశ మునకుం దరలి ఒక కాజడవిం జొచ్చి అందు అడపవియ్నుంగు, 

నకొనణా ఆగందరగోళములో ఒంకొరుల చెడయాసి చెదరి 

పోయిరి. వారితో శేసటు(డు దుఃఖతులై ఒంటరిగా పోవుచు 

(కమ్మ క్రమముగా కాశి చేరి అట కిందర్పుం గల సను. అంత. నత 
నిం దోడొ_ని శేసటుండు తనతావునకు పాటలీ పురమునకు? 

భోయిను. ఇతసనిరాకకు తేల్లీదం| జులు కరము సంతోవమించిగి.. 

అట మిత్తు) లికున్రగును కొంతకాల ముండిర, శేసటుడు 

తల్లిదం కులకు కందర్చునినృతాాతమునజఅకును తనమాపనతి' 

వివాహానృతాంతమును నర్జిం చెను. 

ఈలోపల నుమన ఏనుంగునకు నెఆచి పలాయితొ 

అడవిలో లోంతునకుం బోయెను. అంత నామెకు సూర్యాస్త 

మయ మాయెను. “హ! హా! ఆర్యవుత్తా), అయ్యా నాయ 
నా, అయ్యో అమా,” అని చీకటి పడినకొలదియు ఆమె. 

యీడ్చుచు నెకచో దావాగ్ని గని అందు పడం గడంగాను. 

ఇంతలో కందర్చుని నభీమానించిన యాయోగినులు ఆరె-డవ 
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యోగినిచకమును జయించి తమతావునకు బేనళమువకుం బో 

యి అట లహ నైన నాం ఎబున కందర్చునినృతౌాంతేంబును ఆతని 

భార్య అడవిశో చెదరి యేశకాకిని మై యుంకుటయు. నెటింగి 

యిట్లు, ఆలోచించుకొని “ కందర్పుండు మగ వాండు, ధీరుం 

క్కు కావున ఎటువేనియు తనమనోరథమును సాధించుకొనును, 

ఆతని భార్య అడవిలో నొంటరి మైనది. సిక్కముగా బెగ్షడిప్లి 

(బాణములు గోలుపోవును. కావున నామెను గొనిపోయి రత్న 

ఫురంబున కందర్చుని తి డికడ నదలుదము, అచట నామె తన 

సవతితోంగాడ నుండును.) ఇ ట్లాలోచించుకొని ఆయాగినులు 

ఆకాన కే౧ నుమనం గొనిపోయి రత్న పురంబున వదలిరి. రా 

(తి 'వెసలావే నుమన ఆప్రురంబునం (గుమ్మరుచున్న దై జనులు 

పరువుపరువునం బోవుచు “అదె కందర్పు. అనుకుని 

భార్య పత్మివత యనంగనత్కి పతి యెటకో పోంగా వచ్చునను 

నాశచేత కొంతకాలము నిరీశ్నీంచిన దై, అతందు రానందున 

ఆశయెషవలి అగ్ని పవెశము సేయునదిమయై వచ్చియున్నది, అత్త 

యు మానుయు దుఃఖతులు కూడ నచ్చి యున్నారు. అని 

చెప్పుకొనుచు నుండగా విన్న దె తానును ఆసాదికడకు జని అ 

నంగవలిని “ఆర్యా, సాహసము సేయకు, నిపతి (బతికియున్నా. 

డు.” అని నివారించి ఆతసివ్భృత్వాంతమును ఆమూలముగా 

చెప్పెను. కందర్పుండు తన కిచ్చినయుంగరమును చూపెను. 

అంత నందటును ఆమెమాట సత్య మని యంగీకరించి సంతో 
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వీంచిరి అంతట కందర్పుసితం( డి సంతుష్టురాలి ననంగ నటిని 

ఆనుమనను ఇద్దఅను సత్క-రించి సంతసంబుస నింటికిం గానిపో 

ను. ఇంతలో కందర్పుండు నుమనను వెదకుట మై "'జేశ ములు 

prea వలదని వారించుచున్న శకిసటువితో? జెప్పకయే 

వెలువడెను అతడు పోయినయనంతేరము శేసటుకును 

రూపవతి లేమి చే దుఃఖతుండై తన్గీదం[డుల కెజిగింపక యే యిలు 

నెడలి ఆమెను వెదకుచు దేశములు (దిమ్మరుచుం డెను. కంద 

రుడు దేశములు తిరుగుచు డై నవశంబున రూపవతిని శేస 

కీడు మెండ్షియాడిన యానగరమునకు న చ్చెను. అచట జనుల 

కోలాహలమును విని ఒకని నడిగెను. వాడు * అయ్యా, 

రూపవతి భర్రను శేసటుని గానమిచే దుఃఖతురాళై (పాణ 

త్యాగమునకు సనుకట్టినది. అందుల కలకల మిది; ఆనృతాంత 

మును వినుము.” అని రూపవటిక్ సంబంధించినంత వణకు 

"కేస టోద్వాహమును రాకుసభంగమును వర్ణించి వెండియు 

అయ్యా అనంతరము శేసబుని వంచించి ముసలి (బా 
హ్యాణు(డు రూపవతిని తనకొడుకున కె హరించి పయనమాయొ 

ను. ఆమెను సెండియాడిన కేనటు. జే మాయెనో తెలియ 
రాదు. దారిలో స సటుని గానక రూపవతి నృద్ధభాహ్మణుని 
“సము యిది! యెల్లవారును నడచుచున్నారు, అర్యశ్రుత్తు):డు 

మ్మ్యాత మగ పడ, కమి? అని యడిగెను. అందుల శాతండు 
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తనకుమారునిం గానివించి “ఫ్ర తీ, ఏీయగో నాకువూరుండు 

నిభ ర, చూచుకొము.' అనెను. అంతట రూపవతి కోపంబు 

దీకింప వచటివృస్థులను “ఈకుదూపు డేట్లు నాభ ర్త రి నన్ను 

నిన్న పెండ్లి మాడిన నాపతిం గాననేని నిక్క_ముగా (పాణము 

యు ము. అని పలికి అన్న పానములు మానివేసను. అంత 

వృధ్ధి ప్రణ రాజభయంబునం జేసి ఆమెను కొనిపోయి వ్రు 

నింటి కె తం డికడకు పంవినాందడు. అచట నామె పృద్ధవివుని 

మాయ్మాపయోగమును తెలుపగా తండి ఫెదసపడి “అమ్మా, 

నిన్ను పెండి యాడినవా(ంశు ఎవంయపో ఎయు ఎజుంగ నగును? " 

అని యడి”ను. “నాయనా నాపి పాటలీవురమువాయ, 

'దేసటుం డన్నుఛాహ్నణుని కుమారుడు, తనపేరు శేసహుడు. 

ఇ ట్లని నేను రాతునుని మాటవలన నెజీంగితిని” అని పల్కి. 

యామె తనపతికిని రాతునునికిని జరిగినవృతాంతమును సంపూ 

రాముగా నర ంచెను. అంత నామెతం డి పోయి చచ్చిపడియు 

న్న రక్క_నుని' గాంచి వచ్చిన మ్మకమై న గ సత్తే (మున 

కు సంతోషించెను. పతి మరల దొరకు నని ఆశ చెప్పి కొమా 

రితను ఓ దార్సి తండి "కేసటునితం డికడకు పాటలీవు_త్త్రృమునకు 

వెదక మనుష్యులను బంపెను, వారు పోయి చిరకాలమునకు 

వచ్చి ము ట్లనిరి “మేము పోయి పాటలీవురంబున చేసటునిం 

గంటిమి. నికుమారు(డు శేసటుం జేండి అని యడిగితిమి. 

అంత దేసటుండు ఏడ్చుచు, “అయ్యా, నాకుమారు(డు కేసటుం 
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డిక్కడ లేకు, వాయు నచ్చి తనతోం గూడ వచ్చిన కందర్పు. 
డనువెలికాండు వెడలి పోగా -తానును భాపవశీవిరహ కారణం 

బున మాతోం జెప్పకయీ పోయినాడు.” అని యు తర మిచ్చె 

ను. విని మేము మరలి యిట కే తెంచితిమి” ఇసు వెదక 

బోయినవారు వచ్చి తెల్పయణగా రూపనలతి తం డితో నాయనా, 

ఆర్యవుత్తు)/డు నాకు దొరకు కావున నేను అగ్ని పవే 

నము చేసెదను, భ_ర్హను బాసి నాయనా, నేను ఎంతకాల 

ముందును!” అని వాకుచ్చెను, ఆమెనిశ్చయమును మార్చను 

తండివలనం గాక పోయెను. ఆమె యిఫవుకు వెడలీ వచ్చి అగ్ని 

నుటుక జతనపడి యున్నది. ఈమెచెలిక త్తె లిరువురు తామును 

అగ్ని పవేశము సేయ వచ్చియున్నారు, ఒక తెపేరు శృంగార 

నతి రెండవది అనురాగవతి. పూర్వము రూపవతీవివాహం 

బున ఈ యిరున్రరును శేసటునిసాబగుం గాంచి కాముభారిం 

బడి కేసటుని తమకుం బతినిగా సంకల్పించికొనియుండిరిగ దా. 
ఇందుల కయ్యా యీోాజనకోలాహాలము. 

ఇట్లు ఆవురుషుండు తెలుపగా కందర్చుండు వారిసాదల 

కడకుం బరువ్రునం బోయి దూరమునుండియీ కలకలమును 

నివారించి వడివడిం దజిసినవా.డై అట నగ్ని నర్చించుచున్న 

గూపవతితో “అమ్మా, ఏల సాహసము బేసెదవు? నీపతి 
శేసటుండు (బతిక్రియున్నాండుు ఆతండు నామిత్తు)ండు, నాపేరు 

ఫందర్చుండు.” అని వచించి ముసలి బాహణుండు మాయచేసి 
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ఓడలలో నిక్కించి కొనిపోవుట మొదలుగా శేసటవృతాంత 

మెల్లను వర్ణించెను, దాన నమ్మకము కుదిరి రూపవతి తానును 

ఆచెలులును సంతోషించి తం డియింటికిం బోయెను. కందర్చుt 

డును రూపవతీజనకుని వేండికోలున నురక్షీతుండై సూపచరి 

తుడై యాతనియింట నిలిచెను. ఇంతలో శేసటు(డు దేశ 

ములు (దిమ్మరుచు రత్న స్రురము చేరెను అటదా కందర్వు 

నియింట ద ద్భార్య లీరువురు నున్నారు. ఇత-డు వీథి నేంగుచుం 

డగా మేడనుండి కందర్పభార్యి సుమన చూచి హర్షంబున 

న త్తమాూమలతో “ఆర్యవుత్తు /నిమిత్తుండు కేసటుండు పీడుగో 

వచ్చినాండు ఈయననలన మెక వేళ ఆర్యవుత్తు/నివార్త తెలి 

యును ఈయనను ఈకుణమే పోయి తెచ్చి సత్క_రింవుండుి 

అని విన్న వించెను. అరు మామ లోనగువారు పోయి వృతాం 

త మావేదించి కేసటునిం దెచ్చి! కేసటుండును వచ్చి నుమ 

నను గాంచి సంతోషి చెను. వి ఫాంతుం డై శిసటుండు వార 

డుగలా అడవియెనుంస కలగుండు పెట్టుట మొదలుగా కంద 

ర్పునియు తనయు చరిత్రమును వక్కాణిం చెను అట సత్కృ 

తుండై యతండు కొలందిదినము లుండంగా వురుషుం డొకండు 

కందర్పునివలననుండి జాబు కొనివశ్చాను, _“కందర్చునిచెలి 

కాడు శేసటు6 డనునాతండు ఎచట రూపవతి యనునామెను 

పెండ్లి యాడెనో అచట నివుకు కందర్చుం డున్నాండుు రూప 

వతియు నున్నది” అని యాజాబు _ తిచ్చినవాండు చెప్పెను, 
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జూబులోం గూడ నశు యుండెను. అంతట కందర్పుని తం డికి 

శేసటుండు తనరూపవతీవివాహవృ తాంతమును వర్ణించెను. 

అంత నాతేండి పండువుచేసి మజునాండు కందర్చునిం దోడి 

శెచ్చుటకు దూతను, (వీయం గలనికొనుటకు “శీసటుని పం 

పెను. కేసటుయను లేఖహారునిళోంహాడం దరలి తనభార్య 

రూపవతి తం డియింట నున్న తావునకుం బోయెను. అట fe 

టుండు సోత్పవను రూవవతని సంతాప మెకలించు మేఘుండు 

చవాతకాంగనంబో ల సంఖావించెను. చెలికాని గందక్చునిం 

గలసికొని కరము హర్షించెను. రూపవతి (ేరింపలా శీసటుం 

డు అపూర్యోో కకన్యలను ఆమెచెలిక తేల నిరువురను వివాహా 

మాయెను. అనంతరము రూపవతిని ఆయనురాగవతిశృంగా 

రవతులను STEED కందరు నామం తించి కేసటుయు తన 

దేశమునకు బోయెను, కందర్పుండును దూతణోో (నాడ 

రత్న పురంబునకుం బోయి నుమనోనంగవతులను బంధువులను 

కలసికొనెను. ఇట్లు తమకాంతలను రూపవతీనుమునలను బొంది 

తవుతమ చేశ మునకుం బోయి "కేసటకందర్పులు భోగము లను 

ఛవించుచుచు నుఖముండిరి. 

ఇవ్వడువున విరోధి యగువిధి యెడంబావినథీర సత్తు (1 

లు మరల [పియలతొ సమాగమ ముంది అవధి తెలియని 

విషమదుఃఖములను దాటి సేమ ముందుదురు. కావున చెలి 

"కాండా, త్వరగా లేలెమ్ము, పోయి వెదకుదము, నిఖార్యయు 
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నెకవేళ సీకు దొరకును, డైవగతి యెనని కెబుక?నేనే మృ 

తింజెందిన భార్యను మరల సజీవనుగాం బాందితినీ. ఇ ట్రీమి. 

త్తుంండు ఈకథ చెప్పీ నన్ను, (వోత్సాహ' పెట్టె వత హాల 

రాయగ్యా నేను తిరుగుచు ఈచోటికి వచ్చి యిట (కోడగ జేం 

(దములం గాంచితిని. అందు గజేం దము న్య్నావియను, అ దేమి 

వింత యో, వని గక్కి. వెండియు [మింగివేయం గాంచితినిం 

అది మొదలు, అయేనుంగును వెదకుచుంటిని, అది గనంబడ 

"లేదు, నానుకృతనశంబున వలినవారిపాదము లగపడినవి, 

ఇ టా నణిక్సుతు (డు వెప్పుకొనంగా వి క మాదిత్వమసో 

"రాజు 5 తనంవారిల్లలను ఆతనిభార్యను నుందరాంగిని తప్పించి 

యాతని కిచ్చెను. “ఈవిచి తసమాగ మమున నకు వా రిరునురు 

సంతో పాన్చ్య ఏబులవా లై ఒక రిన్ఫతౌాంతము నొకరిణో చెప్పు: 

కొని |శీవిషనుశ్లీల సార్యభొమకీ గ్రిన్తుతిముఖరితవదను లై రి, 

ర_వ తరంగము, 

అంతట విక్రమాదిత్య మహారాజా అవణక్చుత్తునిశోం 

గూడ నున్నమిత్తుని బాహ్మణుని “ఆర్యా, నివు మృతి నొందిన 

భార్యను మరల సజీవనుగాం బొందినట్లు వచించితి వె ఆకథ 

యెట్లా వివరముగా. జెప్పుము.” అని యడిగెను. అతండు కౌతు. 

కమేని విను మని యిట్టు చెప్పందొడంగ”ను.___నేను (బహ్మాస్టల' 

మనున్మగహోరము వాండను, (చాహ్మణుండను, నోపేరు చంద. 
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స్వామి, నాకు ఇంట రూపనంతురాలు భార్య యున్నది. ఒక 

పుడు నేను మాత్మ డ్పంవున పనిమో ద |గామాంతరము పో 

యియుండయగా భిమార్థము "కావాలీకు. డొకండు వచ్చి నాభా 

రం గాంచెను. వాండయ గాంచివమ్మాతౌన నా|పేయసీ జ్వర 

ము వచ్చి మృతి నొందెను. అంతట బంధువులు రా|తివేళ క, 

శానమునకుం గొనిపోయి సాదయం దుచి నిప్పంటించిరి సొద 

ఇంక మండుచుండణగానే [గామమునుండి నేను నచ్చితిని, బం 

ధునులు ఏడ్చుచు జరిగినవృత్తాంతమును నాకుం చెల్సికి. అంత 

నేను సొదకడకుం బోయితిని ఆసమయంబున బుజము పె 

.మంచవుంగోటిని నర్హింవించుచు డమరుక వాద్యమును _మోగిం 

చుచు నటకు కాపాలికుండు వచ్చి సొదపె బూడిద రవంత 

చల్లెను దాన నామంట చల్లాజి అందునుండి అతుతశరీర 

నాభార్య లేచెను. కాపాలికుండు తనసిద్ధి ప్రభావంబునం జిని 

తన నెంట వచ్చుచున్న నాభార్యను గక త్వరత్వరగా 

నడచెను. నేనును నెంటనే పోవుచుంటిని. వాయు గంగయొ పైన 

నుకగుహ కేగి అందు మంచ ప్రుంగోడు చేలనుంచి సంతోషం 

బున ఆలోనికన్యక లిరువురతో “తెచ్చుకొనియు మిమ్ము ఎన 

తె లేనందున నేను కవయలేదో అనుందరి యిడె నాకు హ్ 

గత యైనది, న్మాపతిజ్ఞ యిప్పటికి నె వేతీనది. అని పలికి 

నాభార్యను వారికిం గానివీంచుచుండంగా నేను వానిమంచవుం 

గోట్ని గంగలో. వాల నై చితి, “ఓరి కాపాలికుండా, నాభార్యను 
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హారింప నుద్యు కుం డవ నివు ఇంక నుండవు* అని మంచవుం 

గోటిసిద్ధియెడలిన యాకావాలికుని ఆశ్నేవించితిని వాంకును 

మంచవుంగోటిని వెదకి కానక శశుడు పలాయణపరాయణు( 

డాయెను. నేను వింట విసము ఫూసినకోలం గూ యేసి 

వానిం బరిమార్సితిని. పాపనిద్ధిసంత్రోషమున కై నివాగవుము 

నభినయించుపాషండులు మున్నె పతితు లయ్యును_ వెండియు 

నిట్లు పడుదురు. అంతట నేను నాభార్యను ఆకడమకన్నియలః 

నిరువ్రరను తోడ్కొని వల్లు సేరితిని. బంధువు లెల్ల నాన్చర్య 

పడిరి, అచట నాకన్యలు నే నడుగ తమవృత్తాంతము నిట్లు 

పల్కీ ౬, “ఆర్యా, మేము శకారీవ్రకిలో రాజునకును గ 

హునికిని తనయలము. నిభార్యను హరించిన సిద్ధియు శ్రీచేతనే 

ఈకాపాలికు(డు మమ్ము సాశించినా'కు. అదూపషుతలము' 

మేము ఇపుడు న్న్మిప సాదంబున ఈపావాత్సునివలశనుండి పస. 

దల నొందితిమి€ ఆవ్భత్వాంత ము విని వేను ఆమటతునా(కు 

వారిని కాశికిం గొనిపోయి. బంధువుల కప్పగించి నృతాంత 

ముం చెల్పితిని, అటనుంగడి మలి నచ్చుచు దారిలో నితని 

భార్యావ యోగిని వణిక్కు_మా+రుని కలసి యిచటికి నచ్చితిని, 

కాపాలికునిగుహలో దొరకిన మెపూతవలన నాజేహమున 

ఎంతకడిగినను పోక యీనెతావి గమగమ నల్ఫుచున్నది. 

ఈతీరున మృతింజెంది (బతికివచ్చిన నాకాంతను నేను మరలః 

వాందితిని. — 
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ఇట్లు (చాహణుండు చెప్పా విని విక మాదిత్యమహో 

రాజు అతనిని ఆవణిక్కు_మారుని ఇరువురను సత్మ_రించి పం 

"పెను. అనంతరము విక్రమాదిత్యుడు గుణవతీచం దవతీమదన 

మంజరులను రప్పించి వారితోలహాడ తనదంకుం గలసికొని 

ఉజ్జయినీనగ రమునకుం బోయెను, అచట గుణవతీచం దవతు 

అను వివాహమాయెను. విశ్వకర్మ [దేనాలయమందు తాను సం 

ఛ మందు( శస తపన. స రించి ఆ పత్రిమ యెన దో ఆ ఆక 

స్నియను బడయువాండైై తజ్జనకుం డగుక లింగ సేన రాజుకడరు 

చూతను పంవు మని |సతీహారుని కానతి వచ్చెను, (పతీహారుండు 

నువిగహుం డనుపేరిదూతను రాజు[మోలనే సందేశము క ఆవి 

పంపెను. దూతయు కభింగబేశనమునకుం జని కళింగ సేనుని 

సందర్శించి యథోచిత మిట్లు వక్క్మా-ణిం చెను...“ భూపాల 

పీకు గ్రీవి కమాదిత్వ మహారా జిట్టు ఆనతిచ్చుచున్నా(డు, న 

అుగుదువుగదా, భూమిలో రత్న మేదో అది మమ్బ్ముం జెం 

దనలనినదని, నీకడ కన్యారత్న మున్నది, దానిని మాకు సమ 

ర్చింవుము, మ్మాపసాదంబున నిపష్క-ంటక ముగా . చిర కాలను 

రాజ్య మేలుకొమ్ము.' అని” అంత నా రా ణిట్లు బదులు 

పర్కె_ను. “ఎన రీవ్మికమాదిత్వుండు మ మిట్లాజ్ఞానింపను 1 మ 

చాంధుడు మానలన కన్యను కానిక గోరుచున్నా (డ్కు చెవును 

జామా వడు” అందులకు దూత వెండియు “ఓయి కళింగ 

రాజా, సీవు సేవకుండ వయ్యును నిదొరవిషయంబున నిట్లు వీర 
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నంవత్సరము రాయగా అతని భార్య దీర్భ విరహ కౌతరమయొ చేశాం 

తేరమునుండి ఆతనికి జాబు పంవినది. సీరచర్యాగతుండై రాజు 

ఇచాటుననుండి వినుచుండంగా కృస్తశి పముకడ జాబులోని 

యిీావాక్యమును చడివెను. “నాభ, నీవు వేనితటిని, క శినహృూ 

చయురాలనేె న నా వేండినికదయూర్స్పులు నిరంతరము వెలు 

వడుచున్నవి గాని (పాణములుమూ తము "నిలువషవ్చు. ఇ 

మాటిమూటికి కార్పటికుశు చదువుకొనుచుండ మపహోరాదు 

విని నగరు సొచ్చి యి్యి తలపోసెను. “ఇతని భార్య బ్వాడిల్లి 
యున్న ది, ఇత-ండును శార్సటిక | వత౨బునం కేసి కశుం గే ముం 

దినాండు, ఈపంగౌండవ యే శు ముగిసినంక తన కార్యము నెజు 

'వేఅనిచో (పాణములు నికుచును, కావున ఇతనివిషయమున 

నిక చేను విలంబము సేయంగూడదనుి ఇ టాలోచించుకొని 

రాజు ఆక్షుణమే దానిని పంఓీ కార్చటికుని రావించి శాసనము 

(నౌయించి యి టా దేశిం చెరు. “కల్యాణుండా, ఓంకారపీఠనూ. 

గ్రంబున ను త్తరదిశకుం బామ్ము. అట ఈశాసనంబున నే నిచ్చిన 

(గామము ననుభవింపుము, దానిషేకు ఖండవటకము, అకు 

గుచుం బోయి దానిం చేరువుళ్ర. వికమాదిత్యుండు ఇట్లు 

ఆదేశించి శాసన మతని కిచ్చెను. కార్చ కికుంకును తనయనుచ 

రులకుం చెల్పక యార్మాతియే నెకోలిపోయెకు. “లక్ఞాకర 
మయినయొకగామముచే నా కిం "శేటిజిగీ హశిఅయినను దొరయా 

సను. జరుపవలసినది” అని తలపోయుచు సంతుష్టి ₹* 7 నడ 

130 



9066 కథాసరిత్సాగరము. లం. ౧౮ త. ౫, 

చుచు కృష్ణశ క ఓం కారపీఠ మార్షంబునం బోయి. యరణ్యము 

సొచ్చి ఆందు పలువుగు కన్ని యలు ఆడుకొనుచుండంాం గాంచి 

“ఓకన్యలారా, ఇట నెక్క_డనేని ఖండవటక మని' గామ మున్న 

దేణూ ఎబుసవురా?ి అని యడిగాను. “మే వెటులము, 

ఇంక ముందణ్క్షిం బొమ్ము, ఇచటికి పదియావమడలదూరమునః 

మానాయన యున్నాడు ఆయన 'నడుగుము, ఒక వేళ ఆగా 

మమును ఆయన యెతంగియున్న bao ఇట్లు నారు 

పలుకగా కార్చటికుయు త మాతా వారితండడిని రాక్షునుని 

భీషణాశకారునిం గాంచి “ఓయి కల్యాణుండా, ఇట ఖండవటక్ 

మెచటనో చెప్తాము" అని యడిగాను. రక్కనుయ కార్పటికుని 

థైర్భముచో మోహితుడై యి ట్లనియె “అయ్యా, నీ కిక్క_డ 

ఏమి పసి€ అది చిర శాలమునుండి pare ee న్న ది, అయిననుం 

జోరమెడ వేని, విను, ఈడారి ముందు రెండుగా. జీలును, అందు 

సీన్స ఎడమదారిని పోదువేని ఖండనటక;ఘున ఉన్నత పాకార 

రమణీయ యగురాజపీథి శేగుదువు:” రక్క_నుం డిట్టు పలుక లో 

కృృష్టళ క్రి కి యారాజపీథి జొచ్చి పాడుపడి భయంకరంటై. యున్న 

మూ పేగు మరీ 'బవేశించెను. అందు వ కార్ 

ములతోపల నున్న రాజమందిరముం (బవేశించి, : అందు మణి 

కాంచనమయ మఘున మేలిమేడ నెక్కి; అట రత్నసింహాస 

కముం గాంచి దానం గూర్చుండెను. అంతలో బె తము శీలం 

బూని రక్క_నుంటు వచ్చి యాననిస “ఓయి వునుష్యుండా,, ఇట 
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రాజాసనమున నివు కూక్చున్నావేమి' అని యదలించెరు 

ఆమాట విని కృష్ణశ_క్షి 'వెగువతో “నేను ఇచట దొరను, మో 

రు నాకు పన్ను గుకాంవులు. హు వికనూదిత్య దేవుండు 

నాకు: ఇాసనపూర్వకముగా. నిచ్చినాయు.' అని బములా డెను 

ఉ తరము విని శాసనమును గని ఆరక్క_-నుండు ఆతని పాదము 

లకు (మొక్కి. “నీవు ఇచట రాజవు, నేను న్మిపతీహాగు(డను. 

వికమోదిత్య దేవుని యాజ్ఞ కు ఎచటను తిరుగులేదు) అని పల్కి... 

(పకృతుల నెల్లను రవ్పిం చెను. అంతట మతులు వచ్చిరి, రాజ 

పరివారము వచ్చినది. చతురంగ బలముతో ఆనగరము నిండినది. 

ఎల్త వారివలనను | ముక్కు. లంది కార్చటికుండు రాడోపచార 

ములో స్నానాది కియలు' వె వేర్చెను. ఆ టుతేం డట 'రొజై 

“అబూ, వి కమాదిత్య మహా ఫాలుని పథావ వుమో అవా 

జ ననగోచరముగా నున్నది, ఆపిభునిగాం భీర్ణ్వ మహా ను అపూ 

ర్భముగా నున్నది, ఇట్టయీా రాజ్యము నిచ్చి (గామ మని 

జకర్యా సయ గదా! అసి అబ్బురపడ తలపోయుదు రాజ్య 

మేలుచుండెను. అతని చెలికాం డను విక్రమాదిత్యుడు ఢఉజ్ఞయి 

నిలో పోషించుచుండెను కొన్ని దినముల కనంతిరము కార్పటిక 

రాడా ఉత్క_ంరితుడై సేనాభరంబున భూమి (గక్కదల విక 

మాదిక్య మహారాజు పాదములకు. (పణామంబు సేయం డరలి 

వచ్చెను. వచ్చి “ పోదానతుం నైన యాకార్చటిక రాజుతో 

విక మాదిక్యుండు శసికు. జాబు (శ్రాసినథార్యనిశ్వాసములను 
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పోయి వారింవుము) అని 'హెచ్చరించెను ఇట్లు రాజు హెచ్చ 

రీంచి పంపగా నాతం డాథ బర్యపడి సఖులతోం గూడ నిజబేశంబు 

నకుం బోయి దాయాదులం దజీమి చిరోత్క_౦8తను భార్యను 

ఆనందాంబుధి నోలలార్చి ఉత్కృష్ట మయినరాచసిరి ననుభ 

వించు చుండెను. 

ఇట్టి యద్భుతి చగి తమునా(డు ఆ వక మాదిద్యమహో 

రాజు ఒకనాడు పెకి నిక్కంబొాడదుచుకొనియున్న వెండుకల 

తోడి యొక ఛాహణునిం గాంచి “ఓ _ాహ్మణుడా, నీ వేల 

యి ట్లయిలివి?ి అని యడిగెను. అంత నాబాహృణుండు మహో 

రాజుతో తనవృత్తాంతము నిట్లు వర్ణించెను... పాటలిప్రురం 

బున మహోగ్నిహూూ।లతి అగ్నీ స్వామి యని _బాహ్మణుం డుం 

'డెన్సు నేను ఆయనవుత్తు)ండను దేవస్వామిని. నేను దూర దేశ 

మున 'నెక_బాహణకన్యను పెండ్లి యాడి చిన్న వీల్ల యయి 

నందున తేండియింట నే యుంచితిని. జన్యని మైనంతట దానిం 

డెమ్చుటకు ఒకసేవకునిం దోడ్కొటని గుజ్జు మెక్కి. మామ 

యింటికిం బోయితిని. మామ నన్ను సత్కరించి నాథా ర్యను 

గోడిగ చెక్కించి ఒకచేటికను తోడిచ్చి నాతోయహడ పంసె 

ను, మేము సగఘుదారి వచ్చినంతట నాభార్య గోడిగను దిగి 

సీర్ముదాగుట కని చెన్పి ఏటియోరకుం బోయెను. ఎంత సెపటి 

కిని మరలి రానందున మాచి రమని నాసేవకునిం బంవితిని, 

చాయను ఎంత సేపటికిని రాకపోలా దానిచేటికను నోడిగం 
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గావ నిలివీ నేను స్వయముగానే పోయితిని నేను పోయి 

మూడలా నాభార్య నాసేవకుని భశవ్నీంచి అస్థిమా త వశిష్టు 

నిం జేసి ర క్షమున దొప్పందోగుచున్న మోముతో భయంకర 

ముగా నుండెను. దానిం గని నేను భయపలాయితుండ నై 

డిగకడకుం బోంగా చేటిక గోడిగను భశ్నీంచియుండేను. 

అంతట నేను పలాయితుండ నైటిని. ఆభయంబువం జేసి నాకు 

ఈయూర్గ [రోమ కేశత్వము కలిగినది భయంబును హృదయము 

నుండి మాయ లేదు. ఇవ్విషయంబున ఏలినవా చే నాకు గతి, 

ఇ ట్లాచాహణుయ చెప్పుకొనలా విక్రమాదిత్య దేవుండు తన 

యానచే నాతనిభయముం బోంగాశ్చైను. “అబూ, సాహసికు 

రాండకు _స్తీలకు విశ్వాసము లేదు గడా!” అని రాజు 

పలుకంగా నచట నెకమ్మత్రి యి ట్సనియె. దేవా, దున్దాత 

లయిన_ప్టీీలు అట్టివార్కే అందుల క నిదర్శనమును అగ్నిశర్మ 
యను శకాహ్యణుసిక థను వలినవారు వినలేదా! 

ఈనగరమందే సోమశర్మ యను బ్రాహ్మణునికి అగ్నిశర్మ 

యని కుమారుడు కలు, ఆతంతక్తు త భ్రిదం డులకుం (చాణస 

ముండు, మూక్టుండు, ఏవిద్యయు తెలియనివా(డు. వర్ధమాన 

పురమున నెక బాహ్యణకన్య నాతండు వివాహమాయొను. చిన్న 

కల యని. దానిని తండి ధనవంతుడు పంపక ఇంటనే యుంచు 

నెను. అబాలక్తు యావనము వచ్చినంతట అగ్నిశ ర్య ను త్రి 

ండులు, “వుతాా ఇంకను నీభార్యను కొనిరా వేమిశీ అపి 
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పాచ్చరించిరి. ఆమాట విని వారితో ఇవప్పకయే యామూ 

వా అగ్నిశర్మ ఒంటరిగా ఛార్నకడకు బయలువెడ లెను. 

ఇట్టు తరలంా'నే వానికి కవింజలము కుడి శీగొను, దవీణమై 

నక్క వామమే కూయుచుండెను, అవకా టు అందులకు 

చల్లగా (బదుకుము చల్లగా బదుకు మసి దీవించెను. అమూర్ 

తకు శకున దేవత అద్భశ్యగా నుండి నవ్వెను. వాడు మామ 

యింటికి పోయి (ప వెశించుచుండలా కవీంజల మెడమ కేగెను, 

వివయు అగినంబు పల్కుచు వామ యాయెను, వెండియు 

నాతండు చల్లగా (బదుకు మని దీవించెను. అంతట శకున 

చేనత “అయ్యా! మ్ ఢంలేముూకా రు! అశుభమును శుభ 

మని సంతసించుచున్నా(కు ! ఆయమ్భము సూచించువానిని 

దీవించుచున్నా(డు! పాపము, వీస్మిపాణమును నేను గావెదం 

గాక’ అని తలపోయుచుండగా వాయు వల్లు సాచ్చెను. 

మామ సంతోవించెను. *వమి, ఒంటరిగా వచ్చితివి అని 

వమూమయు సితరులును అడుగగా “ఇంట నెవ్వరికిం 'జెప్పక 

వచ్చితి నని యాతే డుత్తర మిచ్చెను. అనంతరము అతనికి 

యథోచితముగా న్నానభోజనాదికములు గావించిరి, రాత! 

పడుకటింట నాతనికడకు అలంకరించి భార్యను బంకీరి. దారి 

నడకబడలిక్ర చే నాతండు మైవుజిచి నిదపోయను.. అంతట 

భార్య తనయుపపతిని దొంగను కొజుత నున్న వానిం గన 

బోయెను. అది వానిదేహముం గన్రంగిలించగాచే , అందుం 
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బువెని ంచియున్న భూతము దానిముక్కు_ను వెగం గొతీశెను, 

అంత నది భయంబున సిటికిం బలు తెంచి విదితుం డగుభ ర్త 

చెతి ఒజనుండి పెటికినక_త్త్సియొకటి సెట్టి బంధువుల కంద 

ఆకు వినంబసునట్టుగా “అయ్యా అయ్యా! చచ్చితిని చచ్చి 

తిని! ఇతయ నామగండు లేచి విప్కూ-రణముగా నామున్కు* 

గోసివై చినాండు. అని యేష్వసా గను. అంత బంధువులు నచ్చి 

దాసిముక్కు. తెెయుకుటు గాంచి అగ్నిశిర్య ను దుడ్గుగుదియ 

లతో మోందసాగిరి వెలవాఅంగానే రాజుకషం జప్పుకొసని 

రాజాజ్ఞ చేత నాతసి వధింవు. డెసి నినో భా ర్యాదోపి పూ యని 

చెప్పి తలారుల కప్పగించిరి, తకు స వ వధ్యభూమికీం 

గొనిపోయికి, అంతట నానిశార్య చేసిన ర్మాతిచర్యకు సాశ్నీ 

ణిగా నుండినది శకునదేనత యిట్టు తలపోసను, “పాపను, 

అవస కునఫలము బిపి. కిది (పా_ప్తంచినది, మి వీడు జీన జీవ 

యని పలికినందులకు ఏినిని నేను బావునుండి తవ్పీంచెది+ 9 

ఖాలోచించుకొని ఆదేనత మింటనుండి “ఇతయ నినో ముండు 

(ూహణకుమవూరుయ్య తలవరు లాశా ఇతని) జంసపం దగదు, 

కొటుత నున్న దొంగపండ్ర నడువు ముక్కు. ఇటురుకొని 

యున్నది సోయి మూకుము.” అని పలికి ఆతనిభార్యశ్మా తిచ 

రను వెల్లడించెను. అంత తలవరులు పోయి అపై యుండ, 

గాంచి ఆతార్మా_ ఇచే (పతిహారముఖంబున ఠఅనవృత్తాంతమును 

జ్రేని శెటీంగించిరి, అేండు. అగ్ని శర్శను విడిపించి - యింటిక్షిం 
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బంవి ఆచెడిపను దాసిబంధువులను దండిం చెనుం స్త్రీలు ఇట్ట 

వారు నుమా మళోరాజ,.__ఇ ట్లని మంతి వచింపంగా విక 

నూదిత్యమహారాజు అది యాక్లే యని యంగీక 60చెను. 

అంతట నట జేని చెంత నున్నమూలదేవుడు ధూర్త 

నిలామణి యిట్టు లనియె. దేవా, కొందలు చెడిప లున్నారని 

లోకములో పతివతలే లే రన వచ్చునా! విషవల్లు లున్న వేని 

వూవితీగ లుండవా? నేనే అనుభవించినయాకథను వినుడు. 

పూర్వము చేను ననితోంహాడ సాగర కస్థాన మయిన పాటలీ 

ఫు త)మునకు అందలి నెజజూణతనముం గన వేండి పోయియుం 

టిని. అట ఊారివెలుజల కొలన నుకముసలిడి వస్త్రము లుదు 

కుకొనుచుండణగా? గాంచి “ఇచ్చట పాంథు అట. బసచేయుదు 

రు అని యడిగితిని. “ఇట ఒజక్క_నలు ఒడ్డునందును, మోలు 

నిటను, తుమైదలు తామరలందును, బసచేయును, పాంథులబస 

నిందు నేం గని యెజుంగను.”' కని ముసలిది వశో క్షిగా నాకు 

ఉత్తరము చెప్పెను. నేను వెల వెలంబబోయి నదితో ంహాడ నగ 

రములోనికిం (బవేశించితిని. అందు ఒకళాలుండ గడపకడ 

గిన్నెలో వేండిపరమావ్న ముం బెట్టుకొని యేడ్చుచుండం గాంచి 

సర్ది “ఎంతమూార్దుం డివీబ్ర వాండు; ఎదుట సెట్టియున్న పర 

మాన్నమును భుజింపక వృథాగా వడ్చుచు (శమపడుచున్నా. 

డు! అనియెను. ఆమాట విసి ఆభాలుండు కన్నులు తుడుచు 

కొని నవ్వుచు “మూర్జులు మోారు, వడ్పువలన నాకు నేమిగుణ 
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ములు కలనా ఎబుంగరు. పరమాన్నము (క్రమముగా చలం 

బడి తీసెక్కు_ను నాకు శ్లేష కుయించును. వక్పువలన నాకు 
ఇవి గుణములు నేను మౌర్థ స్రముచేతే ఏడువ లేదు, మోరు" 

(గామ్యులు మూర్ధుల్కు అభిప్రాయము నెలుంగ నై తిరి అని 

బదులుపల్కె_ను. ఇాలుం డిట్టు వచింపగా మూ తేలి యమికీ 

మేము లజ్ఞపడి వింతపడి అటనుండి తొలణగి అవలి శకగితిమి. 

అట నుక వరక న్య తన పరివారము చేల నుండగా త 

ను మామిడి చెట్టుపలవ మోందం గూర్చుండి మామిడిపండ్లు 

కోయుచుండం గాంచి “ఓకల్యాణే, మాకును ఒకకొన్ని మా 

మిడిపం ధమ ' అని యడిగితిమి. “మామిడిపండ్లను మోరు వేం 

డివానిని తినెదరా చల్చనివానిని తినదరా*ి అని యాకన్య మ 

ము నడిగెను, ఆయాక్చర్యము చబుంగ గోరి నేను “ముందు 

గా వేండిపండ్లను భుజింతుము, అనంతరము చ ల్లనిపండ్లను అని 

యు తర మిచ్చితిని. అంత నాకన్నియ నేలను దుమ్ములో" మా 

మిడిపండ్లను పడవై చెరు. వానిని మేము నోటిగాలితో ఊంది 

దుమ్మడలించి ఛశ్నీంచితిమి. అంత నాకన్య పరివారస మేతము'. 

గా నవ్వి మాశో “మొదట మోకు ఆవేండిపండ్ర నిచ్చితిని,అని 

-వేండివి గనుకనే మారు నోటిగాలితో ఊంది భశ్నీంచితిరి, 

ఇవుడు చల్లనిపండ్ల నిచ్చెదను, వీనిని మిరు ఊందరుు వస్త) 

ము పట్టుండు.' అని పలికి మావ స్త్రములందు మరల కొన్ని 

పండ్లను చై చినది. వానిం బుచ్చుకొని వెలవెలం బోయ ఆతా” 
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వునుండి మే మవలి కేంగికిమి. అట. శశిని కడమసహచరులను 
ఉర్రేశించి ye టంటిని, *ఈవిల్ల నెటిడాణ్క దీనిని నేను అవశ్య 

ము పెండ్రియాడవలయును, ఇది చేనినయపహాసమునకు ఈ 

(పతీకారము చేయ నేని నాధూ ర్తత యింక నే మున్నది!” ఇటు 

నేను పలుకగా చారు దానితం డియిల్లు కనిపట్టిరి. మేము 

మటునాండు మాజువేషమున ఎబుకనడొక అతనియింటికిం బో 

గుతిపు. అట నాకన్నియతం డి (బాహ్మణుండు వేదము పఠిం 

ముచుం బోయిన మమ్యుం నిలిచి మూ రెవ రని యడిగనూ 

“మేము మూయావుగినుండి విద్యకై యిట శే తెంచితిమి” అని 

యు తేర ముసాగితిమి. ఆబాహ్మాణు(డు ధనికుడు మాసో 

“అటులేని, ఇటనే ఈనాలుగుమాసములు మాయింట నుం 

డుడ్కు పారు దూరదేశాగతులు, నాయం దనుగహము 

సేయకు.” అని వేడెను. “బాహణో తమా, నాలుగుమాన 

ములకడపట మాకోర్కి. నెఅవేర్చెదవేని, నీకోరిక సివుడు 

మేము నెజి వేర్చెదము.” అని వచించితిమి. “నాకు శక్యమయిన 

న స్తువ్ర నకుగుదుశేన్సి నేను తప్పక యిచ్చెద.! నని త. 

మి .యుత్తర మిచ్చెను. అంతట మేము అతనియింటనే.-నెలకాం 

కమి. నాలుగు మాసములు నిండంగానే “ ఆయ్యా,' మేము 

పోయెదము మున్ను మాకు నివు ఇచ్చెద నని (పతిజ్ఞ చేసిన (ప 

శారము ఇవుడు మే మడుగుదాని నిమ్లు.' అని యడిగితిమి. 

“వ మడిగాద రని యాత డకుగంగా “మాలో |పథానునికి ఈ 
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కన్యను నీ ఏయవలపినది అని యడిగితిమి. అంత నా బాహూణు! 

డు తనమాటచే కట్టుపడ్డవాల్రై “నీకు నన్ను మోసము చేసినా 

ర్కు అయినను ఇందు దోప మేమి? ఈతడు గుణవంతుండు)ి 

అని తలపోసి నాకు తనకన్యను యథావిధిగా దానము అనన 

రాత్రి నేను పడుక టింటిలో నవ్వుచు పెండ్లి కొమారితతో ఆవే(డి 

మామిడిపంక్షు చల్లమామిడిపంక్టు నశమాున డా గ 

అని యడిగిలిని. ఆమాట విని ఆనవాలుపట్టి యానుదిగీ 

నాతో నవ్వుచు “ఇక్షు (గామ్యులు నాగరకులచే మోసపోప్ర 

యుందురు అనను. అంతట నేను “ఓసినాగ౫రకులారా, నుఖ 

ముండుము, (గామ్యుండను నేను ఇదె (పతిజ్ఞాపూర్వక ముగా 

నిన్ను త్యజించిదూర దేశ మున "కేగదను, ? అని బెదరించితిని. 

అందులకు నాభార్యయు “బక ముగా. నరు ఫుట్టిననాకొమరుని 

చేత నిన్ను కించి యిటకుం చెప్పింతును” అసి (పతిజ్ఞ చేసను, 

ఇట్లు మేమొండొరులతో (ప్రతిజ్ఞలు ప్య్థితిమి. నాభార్య మడ 

మొగంబుగ౧ బరుండినడి. అది నిదించినలేటీ దాస వేల నాయుం 

గర మిడివెలువడి నాసహచరులతో. గలసికొని దానిజాణతన 

మును పరీక్షీంచు వాండనై నానివాసమయిన యీయుజ్జయినీ 

నగరమున శే వెంచితిని. 

ఆ (భా హణకుమాకియు వేకున' మేల్కా-ంచి నన్నుం 

గానక నాపేరు చెక్కిన యుంగరమును తన్న వేలం గాంచి “ఆ 

తండు నన్ను త్యజించిపోయినాయు ఇంతవజకు అతని (పతిన 
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నతండు చె వేర్స్నుకొన్నా డు; నేనును చింత మాని న్మాపతొ 

జను పాలించుకొనవలయును. ఈయుంగరమున మూలబేవుం 

డని జే రగపకుచున్నది. కావున నిశ్చయముగా మూలదేవుం 

డని (వఖ్యాతుం డై నధూ రు డితడే.  అతండు ఉజ్జయినిలో 

నివసించు నని చెప్పుదురు. కాన యుక్తిగా అచటి శే౧ నా 

కోరిక నెజ వేర్చుకొనియెదనుి అని సంకల్పించి, తం డితో 

“నాయనా నాభర్త నన్ను ఆక న్నీక్రముగా త్యజించి పోయి 

నాండ్కు అతనిం బాసి నే నెట్లు నుఖముందును ! నేను తీర్థ 

యా తలచే ఈపాడుదేహమును అలయించెదను,' అని టక్కు. 

చేసి ఆత, డొప్పకున్నను కడ(కమెయి నోవ్పి-చి అటనుండి 

ధనపరివార సమేతంబుగా బయలువెడలను లోకెకనుందరి 

యామె (కమముగాం బోయి మహావభవూా శరం బగుబోగము 

దానివేషము దాల్చి ఉజ్జయిసీనగరము సాచ్చెను. చేయ 

వలసిన విషయంబుంగూర్చి పరివారమునకు గూ గా ఏర్పాటు. 

చేసి తనకు నుమంగల యని పేరు ౩ కొనను. అచట 

“కామరూప దేశమునుండి గణిక నుమంగల వచ్చియున్న ది, ఎక్కు 

వయీపికి భోగింప నలవడునద్మి” అని భృత్యులచే (పసిద్ధి చేయిం 

చెను. దేవదత్త యను పేరి గణి కామతిల్లీ ఉజ్జయినివురముది. 

ఎనురువచ్చి నుమంగలకు రాజూ ర మయినతనమందిర మొకటి 

(ప్రత్యేక ముగా బస నై యిచ్చినదిం అం దున్న యానుమంగలకు 

ముందుగా నామి _త్తము న్ధన్ధి ఖ్యాతి సిని తనవలన ఒకరా తికి 
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ఇభాడి నొనవలసిన దని భృత్యముఖంబునం 'దెలిపెను, “మా 

మాటచొప్పున వకాముకుండు వడచుకొనునో ఆశాముకుండు 

మాకడకు వచ్చును, మాకు బాడిగ అక్కఅలేదుు పశు పా 

యు లయిన యితరవురుషులతోనుం బవిలేదు.? అని ఆభృ త్యుని 

వలననే నుమంగల బదులువా ర్ల పంపగా అంగీకరించి శశి 

శకేముగంబునచే దానియింటికిం బోయెను. అట తొలిద్యార 

ము చేరి తన్నుం దెలుపుకొ నెను, ద్యార పాలకుడు “మంచిది 

మాస్యామిని మాటబడి నడచుకొనుము, నీవు స్నానముచేసి 

యే వచ్చియున్నను, ఇట మరల స్నానము సేయుము, ఒండు 

వగ నీ కిటం (బవేశము లేదు.” అనెను. శశి స్నానమున కొ 

ప్పుకొ నెను. అంతట డాసీజనము వచ్చి యాతనికి నూనె యంటి 

నలుంగులు సెట్టి చక్కణా స్నానమాడించిరి. దానం దొలి 

జాము గడచిపోయెను. ఇట్లు న్నానమై యాతండు ' రెండవ 

వాకిటకడ శేయగంగ్యా అట ద్వార పాలకుండు “స్నాన మాడీతివి 

సరియే, మజి అలంకరించుకొమ్ము” అనియెను. వల్లె యని శశి 

పల్క-లగా దానీజనము నచ్చి రెండవజాము సయితము గడచి 

పోవువజకు కై సేత లొనర్చుచుండిక శశి మూండవ ద్వార 

మునకుం బోంగా ద్వార పాలకులు “ఆర్యా, భోజనము గావించి 

లోనికిం బాము అని పల్కిరి, మంచి దని శశి పల్కంగ్యా 

దాసీజనులు నానావిధాహారంబు లతని కొసంగుచు మూడవ 

జూము గడచువటకు విలంబము గావించిరి అంత వత. డెట్ట 
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కీలకు . నాలవవాకిటకడకుం బోయగా అట ద్యార పాలకుడు 

“గామ్యకాముకుండా, మరలిపో, ఇట చీవాట్లు తినెదవ్రు గణికా 

నవసంగమమునకు నాలనవజామంటోయి కాలము అని బెద 

రించను. మానిసిరూ పె తినకాలముచేతనుం భూత వాకిటి 

శావలివానిచే నిట్లు తిరస్కారము. నెందినవాం డై విగళిత 

చ్భాయుం గై శశి వచ్చినదారినే యింటి “శీగనుం 

ఇటు నుముగలానామధారిణిమయై గణికా వేషంబున 

నుండి యా _వాహ్మణవు క్రీ) ఇతరులను పెక్కురను తన్ను 

వలచి వచ్చిన కాముకుల నెల్ల మోసవుచ్చెను ఆ (పతీతి 

సి మహారాజా కుచూహలంబున నేను దూతం బంసి ఉత్త 

రము తెప్పించుకొని ర్యాలి. చక్క ౫6 గె సేతేలు మ 

దానిమందిరమున శేంగితిని, దార ద్వార ముకడ నున్న వారిని 

ధన మిచ్చి వశపబుచుకొని త్వరగానే దానిపడుకటింటిక్రడ కని 

తిని కాలమునకు" వచ్చిశినిగాన నన్ను అచటి ద్వార పాలకులు 

లోసికిం బోసిచ్చిరి. చేను లోని కేశి "న్మాపియం ౫ంటిని గాసి, 

వేశ్యా వెషముచే . ఆనవాలు పట్ట నెర నైెథిని అధూర్త నన్ను 

ఆనవాలుపట్టి వెశ్యయ వోలె ఎదురు వచ్చి కొనిపోయి 

మంచంబునం గూర్చుండ! చేసి యుపచరించెను. 'అలోకెక 

ఘందగితో ఆర్వాతి గడవీ జాని యందు నాయనురాగమును 
నాటి చానియింటినుండి వెడలనేర నైతిని. అదియు : నాయందు 

తన యనుకక్షిం గట్టి" యపుడు నాపజ్ఞం భాయ దాోయెను. 
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అట్లు అచటనే నే నుండ కొన్ని డినంబులకు నుమంగల గర్భిణి 

యాయమెను చనుమొనలు నల్లా ఆను. అంత నాజాణ 

ఒకమాయజాబుం గల్పించి నావేతి కిచ్చి “నాదొర యగురాజు 

దీనిని నాకు వానసినాఃడు, చదువుము, అనెను, నేను విప్పి 

యిట్లు చదివితిని. “| శీకామమాపదేశమునుండి [శిమంతుండు 

మానపినవామహిపతి నుమంగల స్ు రకం ఏమి అటు 

సింతదిర్హ కాల ముంటివిః చేపాంతగకుభూహలము మాని న్ఘ్టు 

ముగా రావలసినది” నే సిట్లు కమ్మ చదునగా నుముగల 

నెవులునంబో ల “నేను పోయెదను, న్నా కినియందగద్యు; 

పరవతిని గదా. అని మిషసెట్టి తనపాట లీవు _త్రీమునకుం 

బోయెను. అనుర కుడి నయ్యును పరాయ త్త యసి తలంచి 

నేను డాని ననుగమి౨ప నె తిసి, 

వీయయు పాటలీపు త్త)ము చేరి కాలంబున వుత్తునిం 

౫ననియెను ఆశిశున్ర క్రమముగా ' నెదిగి .సకలక'. లలను, 

నేర్చెను. : పండేం డండప్పుకు ఆ' శాలుయు .బక నాయడు 

బాల్యణాపలంబునం. జేసి తనయీకువానిని డాసీపుత్తుని తీ 

గతో క్ బ్బానుం దెబ్బ టిని ఏడ్పుచు డా సేంకుండు కోపంబున 

“నియ్య్బు యెవరో -తెలియరాదు, నివు నన్ను. గొట్టుచున్నావు, 

అమ్మ. పరజేశముల సంచరింపల్లా ఎట్లో వ్ర వ్యునవాండవు ” అసి. 

దూశెను. అంత నాబొలుంకు లజ్జతుండై. జె యింటి శకేలి తల్లిని 

“అమ్మా” మా నాయన యెవరు? ఎక్క.డ నున్నాండు ఫ చెప్పు 
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మనెను. అంత తన్మాత యా(బాహణవు Ly శనణము మూచి 

శనాపటీ, నీతం డి మూలబేవ్రం డనువాండు, నన్ను వదలి ఉజ 
లు జ 

యిసికిం బోయినాండు అని చెప్పి బాలునికి తనవృతాంత మెల్ల 

వివరిం చెను, అంతట బాలుం డి ట్లనియె:._. అమ్మూ, అ ట్లయి 

న నేను పోయి ఆతనిం గటి జెచ్చెదను, న్నీ పతిజ్ఞను తుద 
లు. షో 

ముటించెదను. శాలు డిటు పల్కి. తలివలన నా గురులు 
లు ౧౧ ౧౧ జాలి 

తెలిసికొని ఈయుజ్ఞయినసికి వచ్చెను, 

బాట నాఠింఠకు వచ్చినవాడై అందు జూదమాడుచున్న 

నన్ను తిల్లీ చెవ్పినగు రులవలనం గనిపట్రి నేన యని నిశ్చయము 
౧౧ ఎంవి లు 

చేసికాసి ఠింఠలోనివారినెల్ల జూదమాడి గెలువసాగాను, పసి 

బాలుండయ్యును మహాధూ ర్హుం డయి ఎల్ల వారిని అబ్బురవు 

చ్చుచు జూదమున గెలిచినధన మెల్ల యాచకుల కిచ్చి వేసెను, 

అబాలుండు ర్మాత వచ్చి తనయు_క్రిచే నన్ను ఎత్తి దూడిరాశి 

మోంద క్షణములో పరుండం బెట్టి నా కింద నుండినమంచమును 

హరించెను. అనంతరము నేను మేల్మా_ంచి దూడిరాశిమె నే 

నుంటం జూచికొని నా|క్రిందిమంచముం గానక లజ్ఞావా సాశ్చ 

ర్యములపా లయితిని. అనంతరము, మహారాజా నేను మెల్లణా 

చాజాజునకుం బోయి అటనిటం దిరుగుచు ఆబాలునే ఆమం చ 

మునే అమృయజూవుచుండంగాం గాంచిలిని. వానిచెంత కరిగి “ఈ 

మంచము నెంత వెల కి స్పైదవు?) అని బేర మాడితిని. బాలూ డీ 

ట్లనియె. “ఓయిధూ ర్రశిరోవముణే ఈమంచము వెలకు రాదు, 
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అపూర్వాద్భుత వృత్తాంత వర్ణ నకు వచ్చును.? ఆమాట విని నేని 

ట్లంటిని._ “అటులై న నేను సీకు అద్భుతముం జె ప్పెద స్వు 

దాని త త్తే మెజణీంగి సత్వ మని మొప్పుకొనవలయును, తత్త్వ 

మెటుంగ నేరక నసత్యే మని పల్కు._దువేని నివ జారజూతుండవుగా 

నొప్పుకొనవలసినది, మంచమును నా కియ్యవలనసినది. ఈనిబం 

ధన కొ ప్పెదవేసి సీకు విచిత మొకటి చె ప్పెదను వినుము. పూ 

ర్వము ఒకానొక భూ నాథుని రాసష్ట్రోమున కాటకిము రాంగా, 

అఆతండు నాగములవాహానముల క. పెంప్రలతో పంది 

"పెండ్రాముప్ంపున సేద్యము 'సేయించెను, చానం బండెన ధాన్య 

ములతో సమృగ్థుడై యారాజు జనులకు కలిగినకఅవును 

తీర్చి లోకపూజితు. డాయెను.” ఇట్లు వేను చెప్పగానే భా 

లుండు పకపక సా "ని ట్రసియె__-* నాగ ములకు వాహన 

ములు నేఘములు, పంది పెడ్లాము భూమి, వరాహముగా నన 

తరించిన న కు ఆమె [వీయతమగదా. భూమిలో మేఘో 

దకముచే ఛాన్యము పండెనేని వింత యెమి?) ఇటు పలికి ఆశూల 

భూర్తుణు విస్మయావిష్టుని నన్ను వెండియు “సీకు నేను ఒక 

య పూర్వ కృ తకం జెప్పెద, దానిత_త్త ( మెటింగి సత్య 

మని యొప్పుకొనియెద వేసి ఈమంచమును న్ కిచ్చైదనుు తప్పు 

దువేని నాకు నివు దానుండవు గావలయుిి ననియెను, అందు 

లకు నే నంగీకరించితిని. అ.తట బాలధూ ర్తుండు రియ ధూర్త 
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పతీ ఇందు పూర్ణము ఒక శ్రాలుండు వ్రుశ్లైను, వుట్టినప్పుడే 

వాండు పాదములబరువుచే భూమిని (గక్కదలం జేసెను. అప్పుడే 

వృద్దుడై లోకాంతరమున పద ముంచెను.'” అని వాకు చ్చెను. లిధ య & 
బాలుం డిట్లు పలుకంగా ఆందులత త్త ఏ మెటుంగ నేరక “ఐడి 

యసత్యము, ఇందు కొం చె మేనియు నిజము లేదు.’ అని నేను పరి 

హాసించితిని, అంతట వెండియు నాభాలు(డు “ఏమి హారి వామ 

నమూ గిగా ఫుట్రనమా తౌన చరణా శాంతయె భూమియెల్ల 

(గక్క-దల లేదా? అప్పుడే అతు. పెకిలి స్వగ్లోకమున పద 

ముంపలే దా? మటీ యోడితివి గద్యాఇంక నీవు నాకు దానుండవు, 

మనపంచెమునకు ఈబాజాబులో నున్న వా రెల్లరు సాత్షులు, 

మతి చే సెటకుం. బోదునో అటకు నాతోంగహూడ రమ్ము." అని 

వచించి ధీరతవెఆఅయ చేతితో నాబుజముం బట్టుకొనియెను. 

అచ్చటివా రెల్ల వానిపతుముగానే సాత్యుము చెప్పిరి, అంత నా 
య 

తండు పందెము ప కారము నన్ను కట్టివేసి తనయనుచరులతోం 

గూడ పాటలీవురమునకు తల్లికడకుం గానిపోయెను. వాని 

తల్లియు ఆట్లు వచ్చిననుత్తు/0 గని నాతో “ఆర్యవుత్తాా, నేనును 

న్మాపతిజ్ఞ ను నెఆ వేర్పితిని, నీకు జనించిన నాకుమారునిచే నిన్ను 

కట్టించి తౌక్పించిలిని” అని పల్కి. ఎల్లరయెదుట సాధ్వమణి 

వృతాంతమును వీవరించెను. అట్లు తన ప్రతిజ్ఞ చే కోరిక 

గెఅివేర్చుకొన్న యానుందరిని నుత్తునిచే లోకనింద తివ్బించు 
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కొన్న దాసిని అభినందించి బుధువ్రు లెల్ల పండువుం గావించిరి, 

ఇట్లు నేను కృతార్జుండనై భార్యవోను ఆకుమారునిణోను అ 

చ్చట చిరకాల ముండి అనంతర విగాయుజ్ఞయివికి వచ్చితిని... 

మహారాజా, ఇట్టు భ ర్హ్భభ కలు కులాంగనలు ఈభోకమునం 

గలరు, ఎల్ల స్త్రీలును దురాచారలే అని వెప్పంగూడదు. ఇట్లు 

మూలదేవుని యీకథ విని విక్రమాదిత్యుడు మంతులశోం 

గూడ సంతోషించెను, 

ఇ కా మసోరాబు ఆశ్చర్య ములను చూచుచు వినుచు 

సద్వీపను సకలమహిని జయించి 'మేలుచుండోను. 

ఇ ట్రసి సంయోగవియోగముల మాతీమాటేయున్న 

విషవుశీలునికథను వర్షించి కణ్వముని మదనమంచుకావిరనా 

సమయంబున నాశో వెండియు ని ట్లనియె..__ోఇ వ్యిధంబున ఊ 

హింపరానినై. వియోగంబులును సమాగమం౧బుబును (వాణి 

కోటికి కలుగుచుండును. కావున నీకును, నరవాహనదళత్తుం 

డ్రా త్వరలోనే (వియళడ సమాగమము కలుగును. ధైర్య 

ము దాల్పుము, చిరకాలము భార్యాసచివసమన్వితుండ్నవై 

విద్యాధరచ[ కన _ర్రిపదము ననుభవింతువు,) కణ్వమస+ముని 

సిన యాయుప బేశంబున డోజడిల్లీ నేను ఆపరపహా కాలమును 

గడవీ [5 నుముగా భార్యలను విద్యలను విద్యాధర స్మామాజ్య 

మునుం బొందితిని. అది యెల్ల వరదుం డయిన శంభుని యను 

(గ్రహంబున నా కెట్లు లభించెనో, ముందే మోకు వర్ణిత్రము౫ద్యా 
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వపు కళ్య ప్మాక మమున నర వాహనదత్తుండు తనకథను 

చెప్పి మునిజనులను మాకును హర్టి౨పంచెసెను, వస్తా కాలము 

నచట వుచ్చి తపోవనగతులను మామను మహదగ్దులను ఏడ్కొ-ని 

భార్యామంతిస మెతుం డె విమాంనమెక్కి_ విద్యాధర -సన్యము 

లతో ఆకాశమును గప్పి నెచుచు తరలి క్షణములో తేన 

నివాసమునరు ఆబుప భా దికింబోయి వి ద్వాధ ₹ం దులనడుమ 

స్మా మాజ్యభోగ మనుభవించుచు మదనముంచుకాదేవిశోడను 

రత్న| పభాది దేవులశోడను. ఒకకల్పకాల నుఖముంజెను. 

ఇట్టు పూర్ణము కై లాసంబున పార్వరిదేపికి త్మత్చార్థి 

తుండ పర మేశ్వరుండు చెప్పిన యీాబృహాత్క_థను శాపనశం 

బున భూలోకమున శాత్యాయనాదిరూపంబుల నవతరించిన 

వుష్పదంతాదులు భూలోకంబునం (బకటీకరించినారు, నా 

నోట వెలువడిన యీకథను ఎనరు చదువువుగో ఆదరంబున 

విందురో జ వీ నుంచుకొందునో, వారు పాపములం (దోచి 

కృతార్ములె మేటివిద్యాధర్నులై నాలోకమున నసింతురు,? అని 

ఈక ధకు పం మేశ్విరుం డొిసమయంబున వర మొసం7ను. 

ఏిషమశీలలంబకము సమా _పము. 

క భాసరిత్సాగ రము సమా పము, 

శరన ర ననున లన కకనననో నని. 



శీసాతవాసానునివంశమాదు సంగామరా జని యొక 

భూపాలుండు జనించెను. ఆతన క దేశము నేలుచుం డెను. 

అతనికుమూరుండు అనంతు. డనుచ| కవ గి. ఆయన ఇందుం డను 

(లగ రరాజుకొమారితను సూర్యనశిని వివాపహపానూయెను, 

ఆసూర్య నతీ దేవి కరీ మండలమున నానా దేశ సముదూత ఏ ప 
2 4 oO 

శత సెవ్యములుగాను త్న భృతేములుగాను ఆక్షోపగతా హో 

రులుగాను కగించినమురములకు లెక్క వేకు అమె విత స్తానది 
లు 

తీరమందు కించి: దేవాలయములు సెక్కు_లు గలవు, ఆమె A 

ల 
అసంఖ్యమణి హపామక బ్రస్తాజన దైనిణపర్గతగో సహ్మ సదానములు 

౯ 3 = 

ఎన్ని యెని చేసను ఆమెకుమాగుము వలన దేవుడు, ఆయన 

కువూరుండు |కీహ గ దేవుయ. ఆపు తసొతులు గలిగిన యా 
sear wo) el) 

దేవి సిరంతరము శా స్ప శ వణపర్ని శ్ర మమందుం":టశో ఆశకు 

చి త్రవినోదార్గము నాసాకి ధామృతిమయ మయిన యీబ్బహ 

త్క-థాసారస గ హమును Wns త్రి ను6 డైన రామచె్వుని 

కుమారుడ సోమదేపుంకు కధాసరిత్సాగర మనుపేర రచి 

యిం చెను. 

ఈ యాం ధక థాసరిత్పొాగర గద్య్మపబంధము 

వేదము - వేంకటరాయశా న్హ)చేత 

ఫర DIE WIN 














